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Abstrakt
W pracy omówiono zagadnienie astrologii i New Age w oparciu o katolicką
naukę społeczną. Celem pracy było przedstawienie aktualnego problemu
wzrostu neopogaństwa, praktykowaniu magii i wróżbiarstwa, różnych form
szarlatanerii, w szczególności astrologii. Podjęto polemikę z astrologią New
Age w oparciu o nauczanie Kościoła, filozoficzne spojrzenie na świat oraz o
nauki szczegółowe, kwestionujące wszelkie zabobony. Zwrócono uwagę na
niebezpieczeństwa wynikające z zajmowania się pseudonaukami. Zastosowano
metodę krytyczną analizy tekstów źródłowych oraz metodę spekulatywną.
Wykorzystano materiały źródłowe i bibliograficzne polsko i obcojęzyczne oraz
wiele artykułów zamieszczonych na stronach internetowych. W przygotowaniu
tego tematu posłużono się ponad dwustu pięćdziesięcioma pozycjami
poruszającymi omawianą tematykę. Pracę wzbogacono rysunkami i tabelami
zamieszczonymi w aneksie.
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Wstęp

Problem astrologii w dzisiejszych czasach pojawia się często w różnych
zagadnieniach społeczno – kulturowych. Astrologia w New Age jest tematem
ważnym i aktualnie często podejmowanym. Zagrożenia wypływające z astrologii
są zazwyczaj ignorowane i lekceważone. Duża część społeczeństwa posiada
znikomą wiedzę na jej temat, niezgodną z prawdą i osiągnięciami nauk
empirycznych. Niebezpieczeństwa związane z pseudonauką, jaką jest astrologia,
pociągają za sobą skutki na płaszczyźnie duchowej i są barykadą na drodze do
Boga. Nasilają się także praktyki pogańskie, bazujące na doktrynach New Age.
Według ankiety Gallup`a, w ostatnim wieku wiara w astrologię powiększyła się
o około dwudziestu pięć procent1.
Problematyka New Age wykracza ku przyszłości. Nowy Wiek to
niewiadoma, nowa perspektywa, w której zagrożeniem będzie manipulacja
ludzkością. Ta niewiadoma jest najbardziej interesująca, wzmaga siły twórcze i
budzi ufność w moc człowieka. Nowy Wiek wiąże się z nową duchowością. W
pewnym momencie nie zadowala to, co dotychczas funkcjonowało i sprawdzało
się w codziennym życiu. Nowa rzeczywistość stawia nowe wyzwania.
Zwłaszcza, że zmiany są coraz szybsze, a nasza świadomość musi za nimi
nadążać2.
Zjawisko odradzających się trendów neopogaństwa zasługuje na
szczególną uwagę socjologów, filozofów, a zwłaszcza teologów, którzy z
powołania mają bronić chrześcijańskich wartości oraz doszukiwać się prawdy o
otaczającym nas wszechświecie, wynikającej z Bożego Objawienia i rozwoju
nauk szczegółowych. Wiara i rozum, zgodnie z nauczaniem papieża Jana Pawła
II, powinny się nawzajem przenikać, uzupełniać i pomagać w dojściu do
„kontemplacji prawdy”3. Fakt wzrostu tendencji neopogańskich, powrotu magii,
1

Zob. Http://www.skepdic.com/astrolgy.html, luty 2003.
M. Gołaszewska, Wprowadzenie, w: Oblicza nowej duchowości, wyd. UJ, Kraków 1995, s.7.
3
Zob. Jan Paweł II, Fides et Ratio. Encyklika o relacjach między wiarą a rozumem, wyd. M,
Kraków, s. 5.
2
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okultyzmu, zjawisk irracjonalnych w dzisiejszych czasach domaga się nowych
opracowań i analiz. Przedstawienia i omówienia powyższych tematów powinny
stać się podstawą do wyrobienia opinii w tej dziedzinie. Dlatego przedmiotem
rozważań tej pracy stała się astrologia rozwijająca w obrębie Ruchu Nowej Ery.
Nietrudno zgodzić się ze zdaniem człowieka, który od lat zajmuje się
tym ruchem – Bartłomieja Dobroczyńskiego, iż przed badaczami zjawisk tego
ruchu rysuje się nader trudne zadanie4. Świadomość tego, wpłynęła na moją chęć
znalezienia związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy astrologią, a New
Age. W trakcie zbierania materiałów do opracowywanego tematu, posłużono się
wyborem wartościowej literatury ukazującej racje obu stron w chrześcijańskiej
polemice z astrologią Nowej Ery. Nie sposób zaznajomić się ze wszystkimi
pozycjami wydawniczymi, czy mieć dostęp do całości literatury, ze względu na
zasięg opisywanych zjawisk. Bibliografia pracy zawiera nie tylko pozycje
książkowe, ale także artykuły i niektóre informacje zamieszczone w internecie
oraz wykorzystano w syntezach elementy oparte na dokumentalnych programach
telewizyjnych. W swoich analizach opieram się głównie na wybranych
materiałach źródłowych i na materiałach pomocniczych, które były dostępne w
języku polskim i angielskim. Uczestnictwo w sympozjum „O radiestezji,
astrologii, pseudonauce i zagrożeniach duchowych” przy Uniwersytecie
Gdańskim, a także osobiste spotkania i rozmowy, zwłaszcza z dr fizyki
Kazimierzem Urbańczykiem i byłym astrologiem Jarosławem Olszewskim,
autorem książki pt. „Oblicza astrologii”, pomogły mi w zrozumieniu tego tematu
i ujawnieniu ważnych problemów wynikających z zajmowania się astrologią i
pseudonaukami. Temat tej pracy jest niezwykle aktualny i potrzebny w
naświetlaniu dzisiejszych społecznych problemów.
Mając na uwadze wspominane niedogodności, wynikające z bogactwa
literatury, posłużono się metodą krytycznej analizy tekstów źródłowych oraz
metodą spekulatywną, która prowadzi do szczegółowych wniosków na drodze
analizy i porównania pojęć, sądów i zdań, a nie tylko faktów i dokumentów.
Obrana przeze mnie opcja, mimo trudności, została dostosowana do
4

B. Dobroczyński, New Age, wyd. Znak, Kraków 1997, s. 138.

-7-

merytorycznej części niniejszej pracy, zaś język pracy, mimo wielu
obcojęzycznych zwrotów i nazw własnych, pozostał oryginalny, zgodny z
normami języka polskiego.
Struktura pracy obejmuje trzy rozdziały. Rozdział pierwszy przedstawia
oblicze Ruchu Nowej Ery, jego pochodzenie oraz dążenia różnymi metodami do
postawionego sobie celu. Ta prezentacja ma za zadanie przedstawić czytelnikowi
jasny obraz i zagrożenia, jakie kryją się pod terminem New Age. Mimo
niewygody w określeniu jego światopoglądu, można określić za kardynałem
Danneelsonem5, cztery filary, na których opiera się ten nowy społeczny ruch. Są
to: podbudowa naukowa, inspiracje religiami Wschodu, nowa psychologia oraz
astrologia z elementami okultystycznymi. Jednym z fundamentów New Age jest
właśnie astrologia. Dlatego ona sama jest głównym tematem drugiego rozdziału.
Ów rozdział przedstawia historię astrologii i jej konotacje z okultyzmem i
ezoteryką na przestrzeni wieków. Ukazane są w nim główne założenia i idee
astrologiczne,

a

dla

poszerzenia

wiedzy czytelnika,

opis

strukturalny

horoskopów. W tym też rozdziale są ukazane głębokie powiązania dzisiejszej
astrologii z Ruchem New Age. Cechą istotną w New Age jest zmiana
świadomości, paradygmatu w przejściu do nowej ery, opartej na astrologicznym
systemie. Astrologia nadaje ton i kierunek Ruchowi Nowej Ery oraz jest
niezbędnym narzędziem do szerzenia neopogaństwa w dzisiejszym świecie. Te
wszystkie tezy i koncepcje astrologii w New Age przedstawione w dwóch
pierwszych rozdziałach, w ostatnim, trzecim rozdziale tej pracy, są wykorzystane
w polemice z dzisiejszą wiedzą opartą na przesłankach racjonalnych i
empirycznych oraz radykalnej nauce biorącej swe źródło w objawieniu Bożym,
zawartym w Piśmie św. i w Tradycji Kościoła Rzymskiego. Ostatni rozdział
ukazuje słabości i zagrożenia astrologii w New Age i nie wytrzymuje napięcia
krytyki ze strony nauki i wiary. Dla lepszego zrozumienia tego tematu, w
ostatniej części tej pracy umieszczono aneks, który zawiera interesujące
informacje jak: symbole Ruchu New Age i astrologiczne tabele wraz z

5

Zob. G. Danneels, Nowy ład. Nowa ludzkość. Nowa wiara. New Age, wyd. M, Kraków 1992.
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graficznym naświetleniem opisywanego problemu. Przez to poruszany temat
staje się bardziej klarowny i zrozumiały.
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Przedstawienie Ruchu Nowej Ery
ROZDZIAŁ I

1. Pochodzenie i rozwój
Dubito ergo sum to twierdzenie, które człowiekowi towarzyszy przez całe
życie. Ta myśl zatrzymuje osobę, a w konsekwencji podważa i poddaje w
wątpliwość wszystko to, co otacza osobę. Człowiek, będąc ukoronowaniem
wszystkich stworzeń i bytów, od początku świata doszukiwał się nowych, innych
dróg własnej egzystencji. Nie jest on wyposażony w zdolność nieomylności czy
pełny zmysł logiki, dlatego też dochodzi także do obiektywnie absurdalnych
pojęć czy wniosków. Historia ludzkości zna różne rodzaje błędów i przypomina
je, by ich uniknąć, by tworzyć lepszą przyszłość.
Ruch Nowej Ery, stosunkowo niedawno powstały, opiera się na prastarej
tradycji kroczenia w niepewności i nieumiejętności uczenia się na błędach.
Aby należycie zrozumieć tło i przyczyny powstania Ruchu Nowej Ery, a w
głównej części pracy umiejętnie rozświetlić jeden z fundamentów tego ruchu,
jakim jest astrologia, należy dojść do jej korzeni i zadać sobie pytanie: skąd się
dzisiaj wziął Ruch Nowej Ery i gdzie należy szukać jego początku? Te
postawione pytania są zbyt trudne z racji tego, czym cechuje się ten
konspiracyjny ruch. Jednakże spróbujmy odpowiedzieć na nie, wędrując do
okresu Oświecenia, w którym wszelkie podstawowe moralne wartości zostały
zakwestionowane. Oświecenie de facto było między innymi epoką buntu,
zacofania i magii, a swój punkt kulminacyjny osiągnęło w filozofii Immanuela
Kanta, który z dewizą Sapere aude (miej odwagę myśleć) wzbudził świadomość
mistyfikacji6 religii. Efektem działania wielu ludzi tego okresu, była szeroko
pojęta ateizacja7. Ci mistrzowie nowożytnego ateizmu8 byli zarodkiem do

6

Mistyfikacja – celowe wprowadzenie w błąd.
Por. J. Galarowicz, Na ścieżkach prawdy. Wprowadzenie do filozofii, wyd. PAT, Kraków, s.
466-467.
7
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powstania obecnej i silnie postępowej sekularyzacji w obrębie New Age. Aby
człowiek mógł żyć w pełni swojego powołania, nie może ograniczać się tylko do
sfery materialnej, widzialnej. Twórcy ateistycznych „prawd” starali się
wszelkimi sposobami „wyrwać” to, co duchowe z człowieka, a w zamian
serwowali ideologie ateistyczne. W konsekwencji tego człowiek miał zająć
miejsce Boga i stać się dla samego siebie swoim bogiem9. Ta idea nieustannie
rozwija się i została w pełni przejęta w ruchu New Age.
Wielkie

znaczenie

na

rozwój Ruchu

Nowej Ery

miała

epoka

modernizmu10, a zwłaszcza wielki ówczesny postęp techniki i osiągnięć na
płaszczyźnie cywilizacji. Jednak obok progresu, jaki dokonał się w szybkim
tempie, w dziedzinie nauk przyrodniczych, należy zauważyć osłabienie jakości
życia moralno-duchowego. Hasło tego okresu „sztuka dla sztuki” zawężało
zakres wartości ludzkich do samej sztuki, która była pojmowana jako jedyna
autentyczna i niezagrożona wartość11. Z czasem w trwaniu w tych założeniach
zaczęto doszukiwać się innych myśli bliskich temu nurtowi. Postmodernistyczni
artyści Wielkiej Awangardy, „przejęli zasadę pełnej wolności, dowolności
kształtowania artystycznego - wszystko wolno, a więc nastąpiło pomieszanie
stylów, powrót do naiwności, zezwolenie na przesadę i zminimalizowanie;
piękne jest to, co podoba się jednakowo schizofrenikom i wysublimowanym
znawcom sztuki poruszającym się w świecie codzienności”12.
Czas postmodernizmu jeszcze głębiej sięga w idee rozwoju nauki, jak i we
wnętrze samego człowieka. Ten nowo kształtujący się styl życia i myślenia
cechuje się negatywnym podejściem do roli ludzkiego rozumu. Zanegowanie
zdolności ludzkiego rozumu jest podstawą uprawomocnienia wielości prawd i
zasad moralnych, odrzuceniem obiektywnego sensu rzeczywistości, teologicznej

8

Należy tutaj przywołać kontynuatorów idei Oświecenia m.in. ojca nowożytnego ateizmu
Ludwika Feurbacha, Karola Marksa, Zygmunta Freuda, Fryderyka Nietzsche`go czy Jean-Paul
Sartre`a.
9
Por. Tamże, s. 471-472.
10
Modernizm – to zbiór kierunków o charakterze indywidualnym, przeciwstawiających się
pozytywistycznemu realizmowi i naturalizmowi na przełomie XIX i XX wieku.
11
Zob. Słownik pojęć filozoficznych, Wł. Krajewski [red.], wyd. Scholar, Warszawa 1996, s.
126-127.
12
M. Gołaszewska, Wprowadzenie, w: Oblicza nowej duchowości, wyd. UJ, Kraków 1995, s.
11.
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wizji

świata,

zanegowaniem

zasad

jedności

i

uniwersalności

oraz

deprecjonowaniem kulturowego i społecznego wymiaru ludzkiego egzystencji13.
Warto zauważyć, że takie podejście wyjątkowo sprzyjało w późniejszym
rozwoju RNE14. Należy odnotować, że postmodernizm jest świadomą rezygnacją
z większości wartości będących istotą w tradycji oraz kulturze europejskiej.
Odrzucenie prawdy (naczelnej normy i celu poznania), rozumu (fundamentu
ludzkiej wartości i godności), dobra (celu ludzkich działań molarnych) i sensu
doprowadziło do osłabienia zdolności samego poznania. Postmodernistyczna
destrukcja

stała

się

zagrożeniem

dla

cywilizacji15.

Do

zagrożeń

postmodernistycznych należy wliczyć, jako pierwsze z nich – utraconą nadzieję.
Postmodernizm krytykuje nowożytny racjonalizm. W nowożytności oczekiwano,
że człowiek mocą swego rozumu jest w stanie opanować naturę i wykorzystywać
ją do zaspokajania swych aspiracji. Tymczasem rozwój techniki, przynosząc
nasycenie zaledwie peryferyjnymi, materialnymi dobrami przyczyniła się do
powstawania nowych zagrożeń, godzących w istotę człowieka i jego bytowanie.
Drugim zagrożeniem jest destrukcja społeczeństwa – zamach na osobę.
Społeczeństwo może funkcjonować poprawnie, jeżeli wytworzy strukturę relacji,
takich jak: rodzina, władza, organizacja terytorialna, ustrój gospodarczy,
powszechnie akceptowany system etyczny. Następnymi zagrożeniami są także
wielość prawd – zamach na rozumność osoby oraz negacja zasad moralnych –
atak na wolność osoby16.
Ten

postmodernistyczny

antyracjonalizm

jest

współczesnym

irracjonalizmem niszczącym możliwość poznania i życia prawdą17. Skoro nie ma
żadnego kryterium prawdy, nie ma prawdy obiektywnej. Zatem, każdy może
ustanowić swoją własną prawdę. Takie sceptyczne podejście było podatnym
gruntem do powstawania różnych grup społecznych o charakterze destrukcyjnym
(sekt), jak i omawianego ruchu.

13

Z. Sareło, Postmodernistyczny styl myślenia i życia, w: Postmodernizm, wyzwanie dla
chrześcijaństwa, Z. Sareło [red.], wyd. Pallottinum, Poznań 1995, s. 10.
14
RNE – Ruch Nowej Ery. [aut. skrót.].
15
Tamże, s. 19.
16
Tamże, s. 20.
17
Por. I. Ziemiński, Postmodernizm a dylematy człowieka, Ethos, 1996, nr 33-34, s. 143-145.
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Powyżej przedstawione tło jest potrzebnym wprowadzeniem, by
zrozumieć postawy niektórych postaci, które w bezpośredni sposób przyczyniły
się do powstania ruchu, a zatem do rozpowszechniania m.in. astrologii, jako
pewnego fundamentu w łatwym kierowaniu masy społeczeństw i realizowaniu
społecznej potrzeby, jaką jest ludzka ciekawość – „wiedza o swojej przyszłości”.
Jednak, jak się okazuje w rzeczywistości, człowiekowi Zachodu zaczęło
brakować

bogactwa

kulturalno

–

religijnego.

W

daleko

posuniętym

irracjonalizmie, w poszukiwaniu wszelkiego novum, człowiek o zachodniej
mentalności sięgnął daleko na wschód. Fascynacja wschodem i jego poglądami
filozoficzno – religijnymi doprowadziła do całkowitego odwrócenia się od
swoich

rodzimych

wartości

kulturalno

–

społeczno

–

religijnych.

Niedowartościowanie swoich tradycji było kolejnym posunięciem w czynieniu
chaosu w sercach ludzi wierzących w Boga. Potrzeba uduchowienia własnego
życia była widoczna szczególnie po przejściu różnych przeobrażeń wynikających
z postulatów epoki modernistycznej. To zwrócenie ku Dalekiemu Wschodowi i
połączenie jego filozofii i religii z nurtem zachodnim zawdzięczamy Helenie
Bławatskiej18. Teozofia19 Bławatskiej otwarła drogę w świat tajemniczy,
niezbadany, a jednocześnie świat bez Boga, który miał za zadanie wypełnić
spragnione i puste dusze. Jak zauważa Brooks Alexander w swoim artykule pt.
„New Age to nic nowego”, fundamenty pod ten ruch położyli beatnicy20 w latach
50-tych ostatniego stulecia. Ich zaślepienie medytacją zen było w ogóle pierwszą
zachodnią fascynacją duchowości Wschodu21. Następcami beatników byli
hipisi22 ze swymi wizjami narkotycznymi i utopijnym radykalizmem23.
18

Por. J. Vernette, New Age. U progu ery Wodnika, Verbinum, Warszawa 1998, s. 43-44.
Teozofia głosi możliwość bezpośredniego kontaktu człowieka ze światem nadnaturalnym i
poznania tajemnicy tego świata za pomocą wiedzy zdobytej przez specjalne praktyki mistyczne.
20
Beatnik [z ang. wym. bi:tnik] (zwł. pop. w latach 50. XX w. w USA); człowiek mający
skłonność do zachowywania się i ubierania w sposób sprzeczny z przyjętymi zwyczajami,
wyrażający protest przeciw mieszczańskiej filozofii życia.
21
Por. A. Brooks, Ruch New Age to nic nowego, w: P. Macura [red.], New Age, wyd. Nomos,
Kraków 1993, s. 77-78.
22
Hipisi - luźne grupy młodzieży amer. skłóconej z oficjalnym "zamożnym społeczeństwem"
USA, nie uznające jego wartości i norm, szukające wyzwolenia indywidualnego od gorączki
produkcji, klimatu konsumpcji, kultu materii m.in. przez zażywanie narkotyków, całkowite
wycofanie się z udziału w życiu społ. i gosp., ekscentryczny strój (jedwabie, paciorki, pióra,
kwiaty itp.), pogardę dla pieniędzy, własności i przemocy, przez mistycyzm, głoszenie altruizmu
i radości życia w prostocie i wolnej miłości (ruch powstały w 1966 r., występujący też w innych
krajach).
19
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Warto sięgnąć do historii początku nowożytności, kiedy dokonywały się
znaczące przemiany dla rozwoju cywilizacji i mentalności ludzi. Punktem
początkowym tejże transformacji była naukowa rewolucja Kopernikańska w XVI
w., która w końcowym efekcie została ukształtowana przez Newtona dwa
stulecia później24. Należy odnotować przy tym rozwój myśli filozoficznej,
mającej poniekąd wpływ na ukształtowanie myślenia, prowadzącego pośrednio
do rozwoju koncepcji New Age. Istotnym łączącym ogniwem był Kartezjusz,
który doprowadził do rozbicia świata na dwie niezależne sfery – rzecz myślącą i
rzecz rozciągłą25.
Jeden z głównych myślicieli New Age Fridjof Capra stwierdza, iż to
właśnie „kartezjański dualizm ducha i materii wywarł ogromny wpływ na myśl
Zachodu, (...) doprowadził do tego, że przypisujemy większą wartość pracy
umysłowej niż fizycznej”26. Ruch New Age nie rozpoczął się ani w
sześćdziesiątych ani siedemdziesiątych latach naszego stulecia, lecz korzeniami
swymi sięga starożytnej gnozy, hinduizmu jak i żydowskiej kabały27. Twierdzi
się, iż głównym korzeniem było Towarzystwo Teozoficzne założone przez
Rosjankę Helenę Bławacką w 1875 roku w Nowym Jorku, która głosiła idee
wspólnych

prawd

jednoczących

wszystkie

religie

świata.

Czołowymi

„apostołkami” New Age w końcowym wieku drugiego tysiąclecia były Annie
Besant i Alice Bailey oraz współczesna nam Marilyn Ferguson, która napisała
książkę pod tytułem „The Aquarian Conspiracy” (Spisek Wodnika) – dzisiejszą
biblię ludzi zaangażowanych w ruch New Age. Towarzystwo Teozoficzne od
samego początku demonstrowało wrogi stosunek do chrześcijan. Głoszona przez
to towarzystwo jedność religijna, odnosiła się w praktyce do wszystkich religii
oprócz judaizmu, chrześcijaństwa i islamu28. Alice Bailey zrobiła więcej dla
wzmocnienia fundamentu New Age niż jej poprzedniczka Helena Bławacka,
23

Tamże.
Por. P. Macura, New Age jako ruch i filozofia życia, w: P. Macura [red.], New Age ..., dz. cyt.,
s. 6.
25
Tamże.
26
F. Capra, Punkt zwrotny, Warszawa 1987, s. 91.
27
S. Dobrzanowski, New Age zagrożeniem i wyzwaniem dla chrześcijaństwa, w: S.
Dobrzanowski [red.], New Age, wyd. Unum, Kraków 1994, s. 8.
28
Por. S. Harasimowicz, Nowożytne korzenie ruchu New Age, w: I. Dec [red.], Złudzenia Nowej
Ery. Teologia a New Age, wyd. Signum, Wrocław 1994, s. 44-45.
24
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gdyż w 1922 roku założyła „Lucyferowe Towarzystwo Wydawnicze”, które
obecnie istnieje jako „Lucis Trust” afiliowane przy ONZ29.
W drugiej połowie XX wieku zaczęto działać bardziej konkretnie. W 1962
roku założono szkocką szkołę w Findhorn30. Kilka osób bezrobotnych założyło
tam warzywny ogród, który nie miał realnych szans na przetrwanie ze względów
klimatycznych. Jednak jedna z założycieli ogrodu – Eileen Caddy – odkryła w
sobie zdolność odbierania głosu, pochodzącego od źródła, jakim był dla niej
„Bóg we wnętrzu”31. Taka droga ułatwiała jej poznawanie nowych relacji
pomiędzy uczuciami i myślami a otoczeniem. Dzięki tym umiejętnościom
odbierała duchowe oświecenia, skąd czerpała wiedzę, iż na rośliny znaczny
wpływ ma jakość ludzkiej świadomości32. Rodzina Caddy ilustruje wiarę w
odkrytą na nowo cudowną moc natury – Matki Gai. Zaś Findhorn za
pośrednictwem działania ludzkiej świadomości, stał się przykładem ziemskiego
raju, pełnego w obfite plony ziemi33.
Jednym z dzisiejszych socjologów, zajmujących się problemami
narastania nowych społecznych ruchów, jest Krzysztof Olechnicki, który w
swojej książkowej pozycji „New Age. Kościół wobec wyzwania Wodnika”
dostrzega pozytywne jak i negatywne elementy tegoż ruchu. Stwierdza, że „Ruch
Nowej Ery jest zarówno ruchem społecznym jak i kulturą alternatywną, którą
jego zwolennicy wciąż wzbogacają i modyfikują, i wartości której w istocie go
stworzyły”34. Pomijając fakt, iż jego praca idzie w kierunku przychylnym temuż
ruchowi, warto odnotować w jaki sposób posłużył się definicją wyjaśniając
genezę Ruchu Nowej Ery. „Pomocne w wyjaśnieniu genezy i owej dwoistej
tożsamości Ruchu Nowej Ery może być zastosowanie Schelerowskiej koncepcji
‘śluzy duchowego strumienia’. Zdaniem Maxa Schelera, czynniki idealne
(Idealfaktoren) tworzą świat idei, istniejących niezależnie od ludzi. To, czy
określone czynniki idealne będą miały szansę zaistnienia w realnym świecie, w
29

Tamże, s. 45.
C. Cumbey, The Hidden Dangers of the Rainbow, Shreveport 1983, s. 49.
31
Tamże.
32
Por. Z. Sareło, New Age a Kościół, Communio, 1989, nr 4 (52), s. 118.
33
Tamże, s. 16.
34
K. Olechnicki, New Age. Kościół wobec wyzwania Wodnika, Ofic. Naukowa, Warszawa 1998,
s. 52.
30
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rzeczywistości społeczno-kulturowej, jest uzależnione od czynników realnych
(Realfaktoren), czyli konkretnych warunków społecznych, ekonomicznych i
politycznych, charakterystycznych dla danego społeczeństwa. Co jakiś czas
ewoluujące czynniki realne pozwalają, aby na fali ruchów zmian społecznych
pewne istniejące dotąd jedynie potencjalnie czynniki idealne zostały skierowane
przez ‘śluzę duchowego strumienia’ do materialnego świata i napełnione
konkretna treścią. W myśl teorii Schelera, w której można dopatrzyć się
pierwocin teorii mobilizacji zasobów, w odniesieniu do Ruchu Nowej Ery rolę
czynników realnych grają warunki stwarzane przez rozwiniętą cywilizację
techniczną, natomiast czynnikami idealnymi są idee stworzenia Nowej Ery w
rozwoju ludzkości. Siłą napędzająca cały ten proces jest ruch społeczny”35.
Trzeba mieć na uwadze, że RNE „składa się z wielkiej liczby pomniejszych
ruchów, grupek, spośród których liczne mają własne, nieco odmienne od
pozostałych, kryteria przynależności”36. Autor sugeruje, iż istnieje spora grupa
ludzi, którzy do końca nie uświadamiają sobie, że to właśnie oni współpracują i
współtworzą RNE. Przytacza wywiad z dziewczyną, która była zaangażowana w
działalność w Agnihotrze, ruchu powszechnie uważanym za część RNE, o którym
nawet nie wiedziała, że taki ruch istnieje37.
W poszukiwaniu korzeni New Age należy spojrzeć na gnostycki charakter
tego ruchu. Zarówno przeciwnicy jak i zwolennicy, wprost stwierdzają, że jest on
kontynuacją starożytnej gnozy38. Według Liszki, literatura katolicka zdecydowanie
demaskuje New Age, jako dwudziestowieczny sposób realizowania starożytnej
gnozy39. Steichen nazywa ten ruch po prostu neognostycyzmem40. Pesymistyczną
postawę przyjmuje Klecel stwierdzając, „iż u schyłku drugiego tysiąclecia powraca
znów czas gnozy, który towarzyszył początkom chrześcijaństwa i odnowił się w

35

Tamże, s. 53.
Tamże, s. 54.
37
Tamże, s. 54.
38
P. Liszka, Gnostyckie korzenie ruchu New Age, w: I. Dec [red.], Złudzenia Nowej Ery.
Teologia o New Age, Warszawa 1994, s. 33.
39
Tamże, s. 34.
40
P. Steichen, New Age, W drodze, 1991, nr 1, s. 41.
36
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różnych ezoterycznych ruchach przez całe jego dzieje. W cieniu gnozy będziemy
niewątpliwie rozpatrywać nowe tysiąclecie”41.
Oczywistym jest fakt, że gnoza dla New Age jest bardzo ważna. Trafnie
zatytułował i wyraził się Milcarek w swoim artykule pt. „Pogaństwo w nowej
formie” mówiąc, że „New Age bazuje na gnozie i na panteizmie, jest mieszanką
okultyzmu, panteizmu oraz świeckiego humanizmu gnostyckiego”42. Zaś inny
autor mówi, że „New Age to nic nowego”43. Z czego wynika, że ten ruch wiele
powtarza to, co już było w historii dotyczącej wiary i postaw ludzi.
Czy New Age jest kontynuacją i rozwinięciem starożytnej gnozy?
Z powyższych zdań wynika, że tak. New Age korzysta z podstawowego
fundamentu jakim jest gnoza44. RNE ukazuje się tylko w innej szacie, bardziej
dopasowany do dzisiejszego człowieka, zaś jego istota pozostaje nastawiona
przeciwko człowiekowi i światu stworzonemu przez Boga. Na dodatek, by rozwiać
opornym wątpliwości, sami członkowie ruchu otwarcie mówią o tym. Jerzy
Prokupiuk – teozofista – głoszący powrót Jezusa w XX wieku, działacz ruchu, sam
wyraźnie powiedział, że „istotą New Age jest gnoza”45.
Oprócz gnozy dominującą rolę odgrywa synkretyzm, który zataja i miesza
ze sobą różne źródła, by przedstawić New Age jako coś nowego i nieznanego46.
Kolejnym ważnym fundamentem filozofii RNE jest zerwanie z Zachodem,
jego tradycją i kulturą i dogłębne wnikanie w koncepcje religii Wschodu47.
Niektórzy przywódcy idei RNE studiują pod kierunkiem tybetańskich mistyków,
choćby pod kierunkiem Dalaj Lamy – najświętszego człowieka Tybetu, jak się go
określa w kulturze wschodniej.
Nie trudno zauważyć, że w pełni rozwijający się, ruch musi doskonale się
maskować. Dlatego też pod osłoną pozornie nieszkodliwych tematów, takich jak

41

M. Klecel, Gnoza współczesna i odwieczne zło, w: L. Balter [red.], Zło w świecie, wyd.
Pallottinum, Poznań 1992, s. 186.
42
P. Milcarek, Pogaństwo w nowej formie, Emaus, 1993, nr 16-17, s. 45.
43
J. Drane, Co New Age ma do powiedzenia Kościołowi, wyd. Signum, Kraków 1993, s. 7.
44
Gnoza – (gr. gnosis – poznanie) bezpośrednie, intuicyjne poznanie ostatecznej
rzeczywistości. U podstaw gnozy leży dualistyczny obraz świata. Towarzyszy mu jednoznacznie
negatywna ocena świata widzialnego.
45
O. Szewczyk, Podziemia nowej ery, Gazeta Stołeczna, Gazeta wyborcza, 1997, nr 124, s. 8.
46
J. Tomczuk, New Age a chrześcijaństwo, wyd. Vocatio, Warszawa 1998, s. 23.
47
Tamże, s. 18.
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zdrowa żywność, sprawność fizyczna czy ekologia, New Age oferuje medytacje
transcendentalną, jogę, hipnozę i inne praktyki psychiczne, które mają kształtować
pozytywne nastawienie48.
Marie France James odsłania korzenie New Age przez pogrupowanie tego
ruchu na trzy filary, które tworzą podwaliny New Age. Są nimi: spirytyzm Allena
Kardeca, okultyzm Eliphasa Léviego i teozofia, wspomnianej wcześniej, Heleny
Pietrownej Bławackiej49.
Spirytyzm Allena Kardeca, żyjącego w XIX wieku, był oparty na doświadczeniach
dwóch dziewczynek Margare i Katrie Fox, które nawiązały kontakt z duchami.
Napisał „Ewangelię spirytystyczną”, która wg niego była trzecim objawieniem
prawa Bożego po Mojżeszu i Jezusie. Jego poglądy znalazły także powodzenie, iż
powstało Towarzystwo Teozoficzne50.
Okultyzm Eliphasa Léviego, z tego samego okresu co spirytyzm Kardeca,
cechował się wyższą magią. Przeszedł on inicjację u różokrzyżowców i w
wolnomularstwie, co wskazuje na mocne powiązanie korzeni tego ruchu z
masonerią51.
Masoneria, inaczej wolnomularstwo52, była kolejnym pierwiastkiem
składającym się na całość tworzącej się ideologicznie skały, jaką jest dziś RNE.
Główni działacze i propagatorzy wolnomularstwa głosili poglądy niewątpliwie
oparte na spirytualizmie i ezoteryzmie, co napotykało na zdecydowany sprzeciw
Kościoła Rzymskiego, który w osobach papieży – następcach św. Piotra potępiał
ich poglądy i założenia. Papież Klemens XII, jako pierwszy, potępił masońskie
stowarzyszenia, zgromadzenia czy ich tajne związki. W swojej słynnej encyklice z
1738 roku In eminenti, potępił wolnomularstwo. W jego ślady, broniąc wiary i
kultury chrześcijańskiej, poszli jego następcy53. Papież Pius IX w swojej alokucji54
48

Tamże, s. 22.
M. F. James, Les Précurseurs de I`ère du Verseau, Ed. Paulines. Montreal 1985, s. 5-7.
50
Tamże.
51
J. Vernette, New Age. U progu Wodnika, wyd. Verbinum, Warszawa 1998, s. 46-47.
52
Wolnomularstwo – (ang. free mason – wolny murator, kamieniarz) pierwsze początki sięgają
średniowiecza, kiedy to stanowili zrzeszenie, cechy architektów i budowniczych katedr.
Natomiast po przełomie, jakie dokonała reformacja (1517r.), masoneria została przekształcona i
na nowo zdefiniowana przez Christophera Wrena (1632-1723) jako nurt spekulatywny, mający
powiązanie z gnostycyzmem i ruchem różokrzyżowców wywodzącego się z niemieckiego
protestantyzmu.
53
G. Virebeaǔ, Papieże wobec masonerii, wyd. Antyk, Komorów 1997, s. 14.
49
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wygłoszonej w 1854 roku, z całą odpowiedzialnością skonkretyzował, iż masoneria
gwałci wszelkie prawa, by dokonać przewrotu w Kościele i państwie.
Podsumowując ich działalność, posłużył się słowami z Ewangelii św. Jana, z
rozdziału ósmego, mówiąc do nich: „wy jesteście z ojca diabła i chcecie pełnić
pożądania waszego ojca”55.
Czy ojciec kłamstwa nie działa na wszystkich frontach i w różnych
wymiarach z całą przebiegłością, byle tylko oddalić człowieka od harmonii i piękna
Bożego stworzenia?
Dosadny epitet pod adresem masonerii skierował papież Grzegorz XVI,
nazywając ją „ściekiem nieczystym wszystkich sekt”56. Powiązanie między
masonami a ludźmi z ruchu New Age staje się coraz bardziej oczywiste, zwłaszcza
gdy spojrzymy na ponadwyznaniowość, która ich łączy, a która była
najistotniejszym rysem wolnomularstwa57. Synkretyzm różnych wyznań jest
wyraźnie obecny w dzisiejszym RNE.
Pomostem łączącym masonerię i RNE, jest ich wspólny duch, przejawiający
się w okultyzmie i subiektywizmie. Głównym i czołowym miernikiem jest
natomiast kult człowieka, z którego bierze się początek pychy, egoizmu, błędnych
poglądów, oddalonych o mile od prawdy zawartej w człowieczeństwie, a
objawionej przez Chrystusa, a przez to od nauki głoszonej przez Kościół Rzymski.
Stąd też pochodzi ich wrogie nastawienie do tegoż Kościoła. Zarówno masoneria i
RNE w swej istocie są akatolickie. Nawet pierwsi działacze, tzw. założyciele RNE
w osobach: Heleny Bławatskiej, Annie Besant czy Alice Bailey, ściśle przynależeli
do wolnomularstwa58. Nic nie będzie dziwnego w tym, jeśli stwierdzi się, że New
Age jest współczesną masonerią, dostosowaną do dzisiejszego świata, do potrzeb
ludzi, którzy szukając sensu swego bytu, nie doszli do prawdy zawartej w Jezusie
Zbawicielu świata. New Age jako neomasoneria różni się od niej tylko tym, że to co
było tajne, coraz bardziej wychodzi na jaw; to co było tajemnicze i dostępne dla
niektórych, teraz zaczyna odgrywać dominującą rolę w szeroko pojętej kulturze; to
54

Alokucja – uroczysta przemowa.
Por. Tamże, s. 65.
56
S. Krajski, Masoneria Polska 1999, wyd. św. Tomasza, Warszawa 1999, s. 17.
57
Encyklopedia Nowej Ery, wyd. Astrum, Wrocław 1996, s. 376.
58
Por. A. de Lassus, New Age. Nowa religia?, wyd. Fulmen, Warszawa 1993, s. 66-67.
55
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co dawniej gorszyło i bulwersowało ludzi, dziś zaczyna być modne; to co było
zacofane i magiczne, obecnie przechodzi do porządku dziennego. Napływ
masonerii do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej zaowocował w postaci
kolebki dla Ruchu Nowej Ery. To USA, w którym najsilniej zakorzeniła się
masoneria, jest krajem, w którym powstał i rozwinął się RNE59.
Ruch Nowej Ery narodził się czterdzieści lat temu w dwóch odległych od
siebie miejscach: w USA w Kalifornii i w szkockiej miejscowości Findhorn. W
Kalifornii w połowie lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia doszło do początków
rewolucji kulturowej, zapoczątkowanej przez hipisów, tzw. dzieci kwiatów,
którzy zanegowali podstawowe wartości współczesnego świata i obrali
amerykański styl życia zwany American way of life60. Obecnie potomkowie
pokolenia (dzieci kwiatów), które w latach sześćdziesiątych buntowało się
przeciwko społeczeństwom bogatym i zhierarchizowanym, nie są skłonni rzucać
się w kolejne rewolucje. Im zależy na przebudowie wewnętrznej, na nowej
świadomości61. Początkowo temu ruchowi sprzyjało otoczenie i naglące
problemy społeczne, związane z polityką i ekologią. Dobroczyński, w swoim
wstępie do książki Capry pt. „Należeć do wszechświata”, pisze, że „druga
połowa dwudziestego wieku zapisała się w historii jako wręcz wylęgarnia
ruchów o subkulturowym i kontrkulturowym charakterze, ruchów które
postawiły sobie za cel odcięcie się od dotychczasowej hierarchii wartości,
zerwanie z obowiązującymi powszechnie modelami życia prywatnego i
publicznego, wreszcie najszerzej rzecz pojmując – zanegowanie podstawowych
elementów dziedzictwa europejskiego w domenie piękna, prawdy i dobra. Kiedy
w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych w Stanach Zjednoczonych pojawili
się najpierw beatnicy, a następnie hippisi, wydawało się, że niemożliwe jest już
dalej idące odwrócenie od dokonań Zachodu”62.

59

Tamże.
Por. M. Lacroix, Ideologia New Age, wyd. Książnica, Katowice 1999, s. 13.
61
H. Zaworska, Dzieci dzieci kwiatów, Gazeta Wyborcza, 1994, nr 232, wyd. warszawskie, s.
10.
62
B. Dobroczyński, Wstęp, w: F. Capra, Należeć do wszechświata, wyd. Znak, Kraków 1995, s.
8.
60
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J. Tomczuk w swojej książce o New Age63 dodaje, iż narodzinom tegoż
ruchu w Kalifornii – krainie prosperity, towarzyszyła książka „Le retour du
Christ” („Powrót Chrystusa”). Z kolei dla Alice Bailey, która głosiła, że
wszystkie religie świata posiadają wspólne prawdy, źródłem natchnienia do
napisania tej książki była inspiracja mądrością Tybetu – filozofią Wschodu, z
którą żywo weszła w kontakt. Pojawienie się tej książki miało spowodować
zjednoczenie różnych grup i mniejszych ruchów pod jednym sztandarem
duchowości wschodniej (głownie buddyzmu) oraz teozofii. Całą tę rewolucję
kulturalno – ideologiczną ożywiał silny głód mistyki. Warto wspomnieć, iż
ważną rolę odgrywały narkotyki, a zwłaszcza LSD64, promowane przez
amerykańskiego profesora psychologii z Harvardu Timothy Leary`go, które
miały za zadanie niejako otworzyć bramy boskiej miłości i stanów
mistycznych65.
Na europejskim gruncie RNE pojawił się w latach siedemdziesiątych XX
wieku. Wspomniany już wcześniej, szkocki Findhorn stał się kolebką i stolicą
europejskiej kontrkultury, idącej z Kalifornii. Ruch ten szybko rozwinął się w
krajach Europy Zachodniej (kapitalistycznej), a dzisiaj staje się modny w całej
Europie, niezależnie od geopolitycznego położenia kraju. Występuje on w formie
grup, bractw, stowarzyszeń formalnych i nieformalnych.
Podsumowując, należy podkreślić, iż New Age zrodził się z buntu
przeciwko racjonalizmowi, ze wzrostu tempa technicznego, nadmiernej
produkcji i konsumpcji, z narastających konfliktów społecznych i politycznych
(zimna wojna, wojna w Wietnamie), a także z nadmiernej dewastacji środowiska
naturalnego. Sądzono, że źródłem tego wszelkiego zła jest cała cywilizacja
zachodnia, oparta na swej chrześcijańskiej tradycji. Nic więc dziwnego, że
wszystko

to

symbolizowanej
63

zwiastowało
znakiem

zapowiedź
Ryby,

oraz

końca
upadku

chrześcijańskiej
zachodniej

epoki

cywilizacji.

J. Tomczuk, New Age a chrześcijaństwo, wyd. Vocatio, Warszawa 1998, s. 18.
LSD – (skr. z inicjałów nm. nazwy: Lyserg Säure Diethylamid-25 '25-dwuetyloamid kwasu
lizergowego') alkaloid kwasu lizergowego (bezbarwny, bez smaku i zapachu), narkotyk z grupy
środków psychodysleptycznych, otrzymywany ze sporyszu, powodujący halucynacje,
zaburzenia zmysłów, zwł. wzroku, euforię, dysforię, synestezję, niekiedy objawy
depersonalizacji. Środek uzależniający i halucynogenny nazywany także mistycznym.
65
M. Lacroix, dz. cyt., s. 15.
64
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Towarzyszyło tym zjawiskom proklamowanie nowej epoki – Ery Wodnika, w
której ma się zrodzić harmonia, pokój, życie w zgodzie z innymi, przyjaźń,
pojednanie nieba z ziemią, humanizm oraz zacieranie wszelkich różnic czy
granic we wszelkich wymiarach.

2. Próba zdefiniowania RNE
Mając ogólny zarys historii Ruchu Nowej Ery, możemy podjąć próbę
zdefiniowania tego wielce zróżnicowanego i bogatego ruchu jakim jest RNE.
„New Age jest jakimś gigantycznym tyglem, w którym warzą się różne religie,
filozofie i wiedze tajemne wszech czasów”66. Ruch ten jest na tyle
skomplikowany i różnorodny, iż używa wiele synonimów czy podobnych nazw.
Do najbardziej znanych terminów należą: Nowa Era, Nowa Epoka, Nowy Wiek
czy też wiele znaczeń pochodzących z j. angielskiego: New Age movement (Ruch
Nowej Ery), Age of Aquarius (Era Wodnika), The Aquarian Conspiracy
(Sprzysiężenie

Wodnika),

New

Paradigm

(Nowy

Paradygmat),

New

Consciousness (Nowa Świadomość), Solar Era (Era Solarna), New Spirituality
(Nowa Duchowość), Philosophia Perennis (Filozofia wieczysta)67 oraz wiele
innych określeń wyjętych i wymieszanych z różnych dziedzin naukowych,
filozofii, duchowości, religii, okultyzmu czy astrologii. Już sama bogata
terminologia wstępnie określa ten ruch, jako coś złożonego i różnorodnego. Nie
ma możliwości, by móc określić to społeczne zjawisko jedną definicją
słownikową. Dlatego też, bez wątpienia, należy podjąć próbę sprecyzowania tego
rozległego ruchu, gdyż jak później okaże się, o wiele łatwiej go opisać, niż
zdefiniować.
Mając na uwadze szerokość zakresu tematyki New Age, powinniśmy ją oświetlić
w kontekście powiązania ruchu z astrologią.

66
67

H. Zaworska, dz. cyt., s. 10.
B. Dobroczyński, New Age, wyd. Znak, Kraków 1997, s. 24n.
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Już we wstępie Encyklopedii Nowej Ery68, jej autorzy używają kilku
synonimów opisując ten „kosmopolityczny, spirytualistyczny ruch kulturowy”.
Trudność w zdefiniowaniu RNE polega na tym, iż jest on wielce zróżnicowany,
wielowymiarowy i jak się okaże, synkretyczny i eklektyczny. Trudno w nim
wyodrębnić jakąś organizację czy hierarchię. B. Dobroczyński w swojej
książeczce o New Age dokonuje podziału tego ruchu na niski i wysoki. Pod
pierwszym pojęciem rozumie jego magizm i okultyzm, płytkość i naiwność,
ubóstwo intelektualne. Druga kategoria, to przeciwieństwo do pierwszej, to elita,
cechująca się przede wszystkim znacznie wyższym poznaniem intelektualnym
oraz sporą samoświadomością. Jednak te pojęcia i każde z pozostałych określeń,
to swoiste etykiety czy worki pojęciowe69, które nieraz kryją dużo wymieszanych
ze sobą informacji. Dlatego też, ruch ten zostanie omówiony w sposób
selektywny i ścisły, pod kątem katolickiej nauki społecznej, a także w aspekcie
socjologicznym. Skomplikowanie określenia ruchu ma zadanie, by współczesny
człowiek, żyjący w szybkim tempie przemian społeczno – gospodarczych, nie
zorientował się w pełni znaczenia i siły oddziaływania ruchu na jednostkę i
społeczeństwo. Wiele pojęć staje się mało wyraźnych, rozmytych, co powoduje
zamieszanie i chaos. Dojście do prawdy poznania jest utrudnione. Tajemniczość
ma zachęcić do aktywnego uczestniczenia w całej różnorodności New Age, aby
każdy mógł dla siebie coś znaleźć, dopasować do swojej mentalności i filozofii
życia. Skoro w RNE jest brak jednolitej, dobrze określonej doktryny, to na pewno
nie należy spodziewać się, iż ten ruch głosi doskonałą drogę w życiu człowieka.
Samo ulubione słowo konspiracja jednej z czołowych propagatorek New Age
Marilyn Ferguson, wskazuje nam na jego wątpliwość w dochodzeniu do prawdy
o człowieku.
Niewątpliwie, dość precyzyjnie ujmuje to P. J. Śliwiński w swoim
artykule, a bardziej w tytule „Po religijności pływa i New Age się nazywa”.

68

W. Bockenbeim, S. Bednarek, J. Jastrzębski, Encyklopedia Nowej Ery. New Age, wyd.
Astrum, Wrocław 1996, s. 5.
69
B. Dobroczyński, New Age, dz. cyt., s. 9.
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Opisuje on całą sieć ruchu, jako metanetwork, która prowadzi magicznymi
praktykami, opartymi na filozofiach i różnorakich wierzeniach70.
Inny autor próbuje zdefiniować RNE i określić go jako ruch istniejący w
różnych formach od zarania dziejów, jako coś starego przebranego w nowe
lśniące, pociągające szaty. „W ogólnym ujęciu jest to duchowość bez Boga i bez
łaski”71. Pod jednym parasolem – New Age, chroniącym przed strumieniem
deszczu łaski Bożej, kryje się cała mieszanka różnych kultów.
New Age proponuje poznanie ezoteryczne, okultyczne, powiązane z
różnymi ćwiczeniami parareligijnymi, by móc wtłoczyć człowiekowi odwieczne
kłamstwo, iż on sam jest dla siebie bogiem i panem swego życia. Podobnie jak
Dobroczyński, Tomczuk wyodrębnia dwa nurty RNE: okultystyczny i
humanistyczny, jako często się uzupełniające72. Pierwszy propaguje wiarę w
reinkarnację i moc kryształów, drugi zaś całą swoją uwagę skupia na człowieku,
nad rozwinięciem jego mocy poprzez medytacje, w poznanie UFO czy astrologii,
w celu zjednoczenia się z kosmosem, gdyż człowiek jest elementem
wszechświata i musi żyć z

nim w

symbiozie.

Dlatego

jednym

z

charakterystycznych pojęć New Age jest transformacja. Świat i ludzkość jest
skazana na nowy okres przemian, ku pełnemu uduchowieniu i lepszemu życiu.
Era Wodnika głoszona przez astrologów New Age jest najsilniej akcentowane w
dojściu do wyższej świadomości i poznania, do ery pokoju, miłości, ale też do
wieku bez Boga i prawdy o człowieku i stworzeniu. W dalszej części tej pracy
zostanie poszerzone zagadnienie, dotyczące Nowego Wieku – Ery Wodnika.
Powracając do tematu tej części pracy – tematyki opisu ruchu, warto
przytoczyć kilka prób definicji RNE, stworzonych przez różnych autorów,
zajmujących się tym zagadnieniem. Niektórzy próbują przedstawić RNE jako
mieszankę środków, głoszącą potencjał człowieka w przekształcaniu samego
siebie i naszej planety, aż doprowadzi to do nadejścia Nowego Wieku (Nowej
Ery pokoju, światłości i miłości)73. Jeden z hierarchów Kościoła Rzymskiego,
70

P. J. Śliwiński, Po religijności pływa i New Age się nazywa, Przegląd Powszechny, 1996, nr 2,
s. 82-89.
71
J. Tomczuk, New Age a chrześcijaństwo, wyd. Vocatio, Warszawa 1998, s. 10.
72
Tamże, s. 12.
73
Por. M. Cole, J. Graham, T. Higton, D. Lewis, Co to jest New Age, Lublin 1991, s. 8.
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belgijski kardynał Godfried Danneels, także mówi o trudnościach w
zdefiniowaniu New Age. „Nie jest on religią, a jednak jest religijny; nie jest
filozofią, a jednak wizją człowieka i świata, a także kluczem interpretacji
rzeczywistości; nie jest nauką, a jednak opiera się na prawach naukowych, nawet
jeśli szuka tych prawd w gwiazdach. New Age jest mgławicą”74. Na tę mgławicę
składa się różnorodność, niejednokrotnie wspominana jako pasztet Nowej Ery.
Witold Jedynak w swojej broszurce pt. „New Age – Powrót zabobonów” także
twierdzi, że New Age „jest niewątpliwie ogólnoświatowym ruchem, który uważa
się za religię i głosi utopię szczęścia dla ludzkości w nowym tysiącleciu”75.
Warto także spojrzeć na to zjawisko z punktu socjologicznego, gdyż
mowa jest o ruchu. Według Berta Klandermansa, ruch społeczny to „zbiorowość
pozostająca we wzajemnych interakcjach jednostek, która próbuje wprowadzić,
kontrolować bądź

przeciwdziałać

zmianom w układzie

społecznym i

kulturowym”76. Jako taki ruch może być postrzegany w różny sposób. Przez
perspektywę

socjologiczną

(dynamiczne

działanie

zbiorowości),

przez

perspektywę psychologiczną i psychospołeczną (świadomość i osobowość
jednostek), przez perspektywę polityczną (jako źródło, podstawa wszelkich
konfliktów politycznych), czy też przez perspektywę społeczno-historyczną
(ruch społeczny – motor dziejów)77. Jeżeli sam ruch społeczny może być
definiowany na wiele sposobów, to co dopiero można powiedzieć, jeśli do słowa
ruch doda się jakiekolwiek określenie, a zwłaszcza o znaczeniu szerokim.
Ruch Nowej Ery, wedle K. Olechnickiego – socjologa, jest właśnie
dobitnym przykładem dzisiejszych ruchów społecznych. Sam wyraz ruch,
określił on jako „spontaniczne działanie zbiorowe, podejmowane poza sferą
ugruntowanych instytucji i organizacji społecznych, wywołane i ukierunkowane
przez możliwości zaistnienia zmiany społeczno-kulurowej”78. Socjolog ten
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75

G. Danneels, Nowy ład. Nowa ludzkość. Nowa wiara. New Age, wyd. M, Kraków 1992, s. 9.
W. Jedynak, New Age. Powrót pogaństwa, wyd. OO. Franciszkanów, Niepokalanów 1996, s.

4.
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B. Klandermans, Introduction: Social Movement Organization and the study of social
Movements, International Social Movement Research, 1989, nr 2, s. 3.
77
B. Misztal, Socjologiczna teoria ruchów społecznych, Studia Socjologiczne, 1984, nr 1, s.
118-130.
78
K. Olechnicki, dz. cyt., s. 30.

- 25 -

definiuje RNE jako „współczesny ruch społeczny, przynależący do kategorii tzw.
nowych ruchów społecznych, który angażuje jednostki i grupy zintegrowane przez
wspólnie uznawane idee kultury alternatywnej, w dużej mierze pochodzenia
orientalnego, które odrzucają cywilizację Zachodu jako materialistyczną, wrogą ludziom
i przyrodzie, oraz oznajmiają nadejście Nowej Ery - idealnej formy społeczeństwa i
kultury, opartej na zasadach powszechnej miłości, pokoju i osobistego rozwoju - która
ma zostać osiągnięta na drodze ewolucyjnej fuzji jednostkowych transformacji
duchowych”79.
Można dodać jeszcze głos J. Prokopiuka, który jest zafascynowany tym ruchem,
twierdząc, że „czas Nowej Ery jawi się jako ideał przyszłości”80. Jego fascynacja jest
silnie oparta na płaszczyźnie gnostyckiej i stąd też taki, a nie inny stosunek do tegoż
ruchu81. Prokopiuk pisze o ruchu, iż New Age jest „heterogenicznym zbiorem grup
ludzi

interesujących

się

zarówno

wszelkiego

rodzaju

orientalnymi

i

okcydentalnymi „drogami wyzwolenia" czy mistyki i magii (od szamanizmu i
czarostwa - witchcraft - jogi, taoizmu i buddyzmu, poprzez kabałę i sufizm, po
okultyzm chrześcijański z różokrzyżostwem i antropozofią na czele), jak i
rozwojem zdolności paranormalnych, takich jak jasnowidzenie, telepatia czy
psychometria, „obsługiwanych" przez wszelkiego rodzaju nauki tajemne z
astrologia i różnymi „mancjami" (Yijing, tarot) na pierwszym miejscu;
interesujących się zarówno polepszeniem swego zdrowia fizycznego (np. przez
homeopatie, akupunkturę, ziołolecznictwo, różne formy masażu czy diety) i
psychicznego (terapie wyrastające z psychologii głębi od psychoanalizy, poprzez
jungizm, po psychosynteze i logoterapie, trening wrażliwości i rebirthing, jak i
psychologie humanistyczna i psychologie traiis-personalna); interesujących się
ekologia w najszerszym znaczeniu tego terminu (od walki o ochronę przyrody i
biologiczno-organicznej uprawy ziemi, poprzez ograniczenie konsumpcji, rozwój
alternatywnych technologii, do walki o zachowanie energii i zasobów naturalnych
oraz przeciwko zbrojeniom nuklearnym); do zbioru tego zaliczyć jeszcze należy
79

K. Olechnicki, New Age - ruch społeczny i kultura alternatywna: próba konceptualizacji teoretycznej,
msp.
80
J. Prokopiuk, Główne kategorie pojęciowe New Age, w: M. Gołaszewska [red.], Oblicza nowej
duchowości, wyd. UJ, Kraków 1995, s. 40.
81
Zob. C. Gawryś, Gnoza, New Age i „potrzeby duchowe”, Więź, 1993, nr 3 (413), s. 165-169.
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ruchy walczące o całkowite równouprawnienie kobiet (feminizm) czy o
alternatywne formy wychowania dzieci i młodzieży (pedagogika alternatywna)”82.
Komplikacje tego określenia i jego zawiłość dodaje nam pewności, iż ruch ten, to
rzeczywiście wielka mieszanina i plątanina, w której można szybko się zgubić. To
społeczne zjawisko jest na tyle bogate, różnorodne i wielopoziomowe, na ile prowadzi
do biedy, pustki duchowej i utraty racjonalności, a w efekcie pogubienia się. Ten sam
autor, na następnych stronach książki podaje kolejną, chyba niejako uzupełniającą
definicje, tak jakby pierwsze jego zdania nie były wystarczające w opisie ruchu. „Ruch
Nowej Ery jest to ruch umysłowy i społeczny, inspirujący się praktyką i ideami
ezoteryki (gnozy, mistyki, magii), będącej rdzeniem wszystkich religii świata, i
zmierzający do radykalnej, choć ewolucyjnej, transformacji człowieka (jako istoty
duchowej, psychicznej i fizycznej) w jego aspekcie tyle jednostkowym, co
społecznym, oraz przemiany jego kultury i cywilizacji; transformacja ta i przemiana
pojmowane są tu jako etap kosmicznego procesu wyzwolenia, względnie zbawienia
człowieka w jego drodze do Bóstwa”83. Te zdania są zbyt śmiałe i tylko umacniają
pogląd, iż ruch ten jest budowany na podłożu religijno – filozoficznym, wrogim
chrześcijaństwu, a nade wszystko jego zasadom molarnym i etycznym.
Z przedstawionych koncepcji wynika, że światopogląd RNE jest tworem
synkretycznym, eklektycznym i wielowymiarowym, silnie oddziałującym na
społeczeństwo a przez to na jednostkę. Warto wspomnieć, że osoba i społeczeństwo
pozostają ze sobą w silnej relacji i współzależności, i wzajemności. Cokolwiek czyni się
społeczeństwu, to silnie odczuwa jednostka i vice versa84. Zatem Ruch Nowej Ery to
ruch społeczny pełen różnych oblicz, często sprzecznych ze sobą, ale zawsze
połączonych w walce o najcenniejszy skarb człowieka jakim jest jego nieśmiertelna
dusza. Dążenie do przemiany cywilizacyjnej, transformacji świadomości oraz
zaspokojenie potrzeb duchowych czy religijnych człowieka, to sposoby na pozyskanie
osoby poprzez różnorodność środków magicznych, a co najmniej okultystycznych.
Należy zauważyć najważniejsze elementy, określenia, by zrozumieć czym jest New Age.
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J. Prokopiuk, dz. cyt., s. 41.
Tamże, s. 43.
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T. Borutka, J. Mazur, A. Zwoliński, Katolicka nauka społeczna, wyd. Paulinianum,
Częstochowa 1999, s. 41.
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By móc tego dokonać, należy zaznajomić się z głównymi ideami i elementami
składowymi New Age.

3. Prezentacja New Age Movement
Ekspansja New Age jest coraz silniejsza i można się z nią spotkać niemal
wszędzie85. Często trudno sobie wyobrazić miejsce i środowisko występowania
ruchu. A jednak, gdy bliżej się przyglądamy, widzimy jego silne oddziaływanie.
Można na niego natknąć się z różnych ogłoszeniach czy reklamach, które często
występują na tablicach ogłoszeniowych, bilboardach, gazetach, reklamach,
telewizji, radiu czy w internecie. Całe media są przesiąknięte, choćby częścią
filozofii Nowej Ery. W sposób interesujący o pewnych manipulacjach w mediach
– jako czwartym wymiarze władzy w państwie – pisze w swojej książce „Media i
władza” Krystyna Czuba86. Także trafnie odnośnie New Age relacjonuje tygodnik
„Time”, który przedstawia ten ruch jako „ezoteryczne (tajemnicze) połączenie
języka komputerów i starożytnych praktyk religijnych”87. New Age w szybkim
tempie opanowuje świat mediów, biznesu, kultury przez przeprowadzanie
specjalnych kursów propagujących idee Nowej Ery. Charakterystyczną cechą
ruchu jest wielkość i rozmiar różnorakich organizacji, które dążą do radykalnej
zmiany stylu życia ludzi, społeczeństw, proponując im rozwiązania zastępcze we
wszystkich sferach życia”88. Często w celu zmian świadomości, wpajania
„nowego

paradygmatu”89,

ruch

posługuje

się

różnymi

technikami

zainspirowanymi przez medytacje duchowe, na które składa się cała plejada
wierzeń i praktyk religijnych, takich jak buddyzm, zen, joga, mistycyzm
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J. Tomczuk, dz. cyt., s. 25.
K. Czuba, Media i władza, wyd. Soli Deo, Warszawa 1996.
87
J. Tomczuk, dz. cyt., s. 25.
88
J. Vernette, dz. cyt., s. 8.
89
Nowy paradygmat – jest nowym sposobem widzenia rzeczy, nowym sposobem
rozpatrywania starych problemów.
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chrześcijański, medytacje transcendentalne, sufizm90 czy kabała91. Są to techniki
umożliwiające zmianę funkcji mózgu92, które powodują idealną burzę i czystkę
mózgu, a przez to wymieszanie i stępienie poczucia dobra i zła moralnego oraz
rozchwianie sumienia człowieka, kształtując sumienie szerokie. W takiej sytuacji
najlepiej przedstawić, czym RNE nie jest. I jest to chyba łatwiejsze podejście, by
móc także rzetelnie zaprezentować ten ruch. Tak właśnie uczynił Samuel
Rouvillois prezentując RNE93. Jak się okazuje, do końca nie jest to filozofia, ani
religia, ani żadna instytucja. A mimo to, wiele sekt chętnie się nim inspiruje oraz
chce z nim współpracować. Za biblię New Age jest uważana książka Marilyn
Ferguson, nosząca tytuł „Konspiracja Wodnika”94. Ta konspiracja jest ściśle
związana z całym księstwem czarnoksiężnika, które łączy i skupia pod sobą
gnozę, ezoteryzm, okultyzm, magię, duchowość wschodnią, świat szybkich
przemian cywilizacyjnych, współczesną psychologię (zwłaszcza psychologię
świadomości) i astrologię. By posiadać lepszą kontrolę nad innymi, a także mieć
lepsze poczucie swojej przyszłości, by móc samym sobą zastąpić Kreatora
Wszechrzeczy, ruch działa w taki, a nie inny sposób. Cały ten synkretyzm staje
się coraz bardziej oczywisty. „Nie jest ważne w co wierzysz, jeśli ci z tym
dobrze”95. New Age jest otwarty na wszystko, bez żadnych problemów godzi się
na każdy styl życia. Można przynależeć do każdej religii i w kogokolwiek lub
cokolwiek wierzyć. „Wszystkie religie stanowią jedno, wynika to konsekwentnie
z przyjętej monistyczno – panteistycznej wizji wszechświata”96.
New Age staje się przez to rodzajem nadreligii o liberalnych poglądach.
Przez szeroko otwarte drzwi – szeroko pojętą tolerancję – ruch zaprasza
wszystkich do siebie. Staje się smacznym kąskiem z mało widocznym haczykiem

90

Sufizm - sufizm kierunek ascetyczno - mistyczny w islamie, powstały w VIII w. i rozwinięty
(zwł. w Persji) w rozbudowany system, którego celem jest złączenie się z bóstwem przez
ekstazę i kontemplację.
91
Kabała - kabała wróżenie (z kart, z ręki itp.), wróżba, książka zawierająca wróżby; śrdw. żyd.
teozofia okultystyczna; metafizyczna, mistyczna interpretacja Biblii, kabalistyka, uprawiana
przez śrdw. rabinów kabalistów.
92
Tamże, s. 25.
93
Por. S. Rouvillois, New Age. Kultura i filozofia, w: R. Baer, S. Rouvillois, W matni New Age.
New Age. Kultura i filozofia, wyd. M, Kraków 1996, s. 311-313.
94
M. Ferguson, The Aquarian Conspiracy, Los Angeles 1980.
95
G. Danneels, dz. cyt., s. 23.
96
W. Jedynak, dz. cyt., s. 13.
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zarzuconym przez kłusownika. Im dłużej człowiek jest nim zafrapowany, tym
trudniej się z niego wydostać. Ta początkowa euforia przeradza się z czasem
duże życiowe problemy, nieraz dramaty, które prowadzą do śmierci duchowej
czy nawet fizycznej. Warto tutaj przedstawić książkę, w której zawarte są relacje
dziesięciu

świadków,

będących

członkami

New

Age.

Chrześcijańska

dziennikarka zebrała te świadectwa i opisała je w swoje książce pt. „Między New
Age a chrześcijaństwem. Relacje dziesięciu świadków”97. Wedle łacińskiego
przysłowia verba dicent exempla trahunt nic do drugiego człowieka nie
przemówi tak, jak słowo połączone z przykładem swojego postępowania czy
życia. Tych świadectw jest coraz więcej i na pewno stale będzie ich przebywać.
Można je wyczytać w książkach, chrześcijańskiej prasie, a także w internecie98.
Powracając do szeroko pojętej tolerancji New Age trzeba zasugerować, iż ta
tolerancja staje się coraz gorzej rozumiana i pojmowana czy wręcz na swoisty
sposób interpretowana, co może być z kolei dopuszczalnym zjawiskiem
wynikającym z metatoleracji do niej samej. Tak pojęta tolerancja staje się wręcz
modą. W modzie towarzyszy reklama, by narzucić obrany przez siebie styl.
Takie produkty dobrze i ładnie opakowane, sprzedają się z powodzeniem.
Pierwsze wrażenie często zostaje długo i przyćmiewa wiele innych ważnych
rzeczy.
Trzeba przyznać, że mimo swoich historycznych różnorodnych korzeni,
New Age jest nowatorską koncepcją świata, a to głównie dzięki skoncentrowaniu
się na samoświadomości człowieka99, mającej swoje źródło w psychoanalizie
Carla Gustawa Junga, jego psychologii analizy oraz koncepcji „ja świadomego”.
David Spangler, jeden z czołowych członków RNE, określa nową świadomość
pięcioma

przymiotnikami100:

holistyczna

(połączenie

w

jedną

całość);

ekologiczna (inteligentna ziemia – matka Gaja); androgyniczna (wymieszanie
płciowe); mistyczna (sacrum możliwe we wszystkim); planetarna (otwarcie się
na innych z kosmosu). Te aspiracje RNE są coraz częściej i bardziej
97

M. Hébrard, Między New Age a chrześcijaństwem. Relacje dziesięciu świadków, wyd.
Verbinum, Warszawa 1999.
98
http://www.czytelnia.chrzescijanin.pl/swiadectwa/index.htm, marzec 2002.
99
J. Vernette, dz. cyt., s. 151.
100
D. Spangler, Emergence, (wyd. ang.), Ed. Le Souffle d`Or, Barret-le-Bas 1986, s. 155.
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profesjonalnie serwowane i podawane z zachęcającą oprawą i z czasem stają się
obowiązującą modą. Inicjatorzy mody New Age wyjaśniają ją jako „tworzenie
nowych sposobów bycia i myślenia”101, zaś na płaszczyźnie religijnej to
„przejście od naiwnej wiary do twórczej wizualizacji, od religii do duchowości,
od piekła – czyśćca – raju do reinkarnacji, od modlitwy błagalnej do modlitwy –
mantry, od podporządkowania do doświadczenia ...”102 To nowe podejście staje
się coraz modniejsze dla ludzi tego wieku, gdyż jest mało wymagające i inne niż
dotychczas. Te trzy cechy, jakie wymienia Arnaud de Lassus: tradycyjny
okultyzm

(astrologia,

psychotechnik

kabała,

(zmienione

stany

reinkarnacja),
świadomości,

praktykowanie
Joga)

oraz

różnych
naturalizm

(geobiologia, medycyna naturalna, homeopatia), są ze sobą wzajemnie
powiązane i uzależnione od siebie103. Niejednokrotnie te trzy cechy łączą się i
stają się niebezpieczne dla człowieka, niezależnie od jego pochodzenia,
wykształcenia czy religii. Warto tu przytoczyć słowa „new age`owskiej” liderki
Marilyn Ferguson: „Ogarnęła nas wielka przemiana, nieodwołalna i
przenikająca dreszczem... Chodzi o nową postawę duchową, o przewrót w
świadomości masy krytycznej osób, o sieć wystarczająco silną, by w sposób radykalny
zmodyfikować naszą kulturę. Ta sieć - konspiracja Wodnika - podporządkowała już
sobie umysły, serca i uzdolnienia szeregu naszych najbardziej przodujących myślicieli,
miedzy którymi znajdują się laureaci Nobla, filozofowie, politycy, sławne osobistości...;
wszyscy oni pracują usilnie nad stworzeniem nowego typu społeczeństwa.
Technologie, umożliwiające rozwiniecie i przemianę świadomości, ongiś zastrzeżone
dla elity, dzisiaj stymulują w stali masowej przemianę w łonie wszystkich instytucji
kulturalnych, w świecie lekarskim, politycznym, w kręgach biznesu, w wychowaniu,
religii, również w rodzinie”104. Carl Rogers, psycholog amerykański, który wywarł
znaczny wpływ na ewolucję społeczeństw zachodnich, mówi, że „powstaje
rzeczywiście swoista konspiracja Wodnika. Od krańca do krańca ziemi liczne szeregi
adeptów i sympatyków łączą się w pewnej „konspiracji"... odkrywają oni, że ta droga,
nowa od samych podstaw, odpowiada ich koncepcji życia... Znajdujemy się wobec fali
101

J. Vernette, dz. cyt., s. 152-153.
Tamże.
103
A. De Lassus, dz. cyt., s. 9.
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M. Ferguson, The Aquarian Conspiracy, Los Angeles 1980, txt na okładce.
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przemian światopoglądowych, które śmiało można uznać za bardziej przełomowe od
wszystkiego, co świat znał dotychczas”105.
W książce „Ukryte niebezpieczeństwo tęczy”106, Constance Cumbey
wymienia całą listę nazw, adresów

organizacji związanych

ruchem i jego

sprzymierzeńców. Na polskim gruncie taką próbę podejmuje Hanna Karaś w swojej
książce „Quo vadis Nowa Ero?” Opisuje zebrane materiały i artykuły dotyczące
świadectw ludzi będących w ruchu lub stykających się z nim dalej czy bliżej.
Natomiast większość swej pracy poświęca tematyce słownikowej, by móc innym
lepiej przybliżyć zagadnienia istniejące w New Age107.
Na pewno New Age chce się przedstawić w najlepszym świetle jako kultura
alternatywna, znająca odpowiedź na wszelkie problemy. Fritjof Capra, jeden z
czołowych myślicieli RNE, austriacki fizyk, w swojej książce „Punkt zwrotny” pisze
o obecnym długofalowym kryzysie społeczeństw dotyczącym całej planety. Przy
takim obrocie spraw, jesteśmy świadkami wielkich zmian, transformacji kulturowej,
przejścia w nowy paradygmat ekologiczny108. Uważa on, że ludzkość przełomu
ostatniego tysiąclecia znalazła się na wyższym etapie dziejów, który umożliwia nam
nowe rozumienie, samorozumienie człowieka. Ten stan uważa za początek nowej ery
– Ery Wodnika, w której ludzie zaczynają żyć czterowymiarową wizją świata109.
Według New Age nadchodzi nowa era – człowieka o boskiej świadomości,
człowieka, który pragnie sięgnąć po wyższe ja. Ogłasza się nowy przepis na lepsze
życie, na lepszy sposób zdobywania nowej jakości życia człowieka. Ta nowa jakość
życia człowieka zostaje urzeczywistniona poprzez transpersonalną transformację
świadomości110. RNE toleruje wiele praktyk religijnych, ale de facto ogranicza
wolność człowieka poprzez manipulacje, ukrywanie prawdy, a także poprzez
nieumiejętność, brak odpowiedniego przygotowania do podejmowanych decyzji i
wyborów, pominąwszy całą merytoryczną sferę ruchu. Człowiek jest skazany na
105

C. Rogers, Forum for New Age, Life Times, nr 4, s. 48.
C. Cumbey, The hidden dangers of the rainbow, Huntington 1983, s. 9.
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H. Karaś, Quo vadis Nowa Ero? New Age w Polsce, wyd. Ks. Marianów, Warszawa 1999.
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F. Capra, Punkt zwrotny. Nauka, społeczeństwo, nowa kultura, wyd. PiW, Warszawa 1987,
s. 58-59.
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Por. F. Capra, Należeć do wszechświata. Poszukiwania na pograniczu nauki i duchowości,
Kraków 1995.
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Por. M. W. Poznańska, Wychowanie wobec New Age, w: M. Gołaszewska [red.], Oblicza
nowej duchowości, Kraków 1995, s. 197-206.
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wolność, jest wolny, obojętnie czy chce czy nie111. Jednak wolność człowieka jest
bardzo złożona, głównie zależna od uwarunkowań środowiskowych.
W filozofii wyróżnia się dwa rodzaje wolności: wolność od i wolność do.
Pierwsza to niezależność, wolność negatywna, swawolna, zaś druga jest rozumiana
jako wolność decydująca się czynić dobro, wolność pozytywna, odpowiedzialna,
dojrzała112. Bez wyrobienia sobie dojrzałej wolności, człowiek jest bardzo mało
odporny na ataki wszelkich ruchów czy sekt, podatny na manipulacje.
Ważnym aspektem w przedstawieniu ruchu jest jego symbolika. Symbole,
oznaczenia odgrywają wielką rolę, za nimi kryje się pełna wymowy działalność i
sposób bycia osób, posługujących się tymi znakami. Znakami i ich funkcją zajmuje
się nauka zwana semiotyką. Ze znakami mamy do czynienia w procesie poznawania.
To one uczestniczą w interakcji pomiędzy przedmiotem a podmiotem poznania,
będąc koniecznym nośnikiem informacji. Ten trójkąt semiotyczny staje się
oczywistością w poznaniu pośrednim113. Znak rozumiany szerzej staje się symbolem.
Symbol114 jest tym, co pomaga odkrywać to co jest nieznane, tłumaczy to co
tajemnicze, wyjaśnia to co niezrozumiane, określa to co jest. Często to co nieznane,
tajemnicze przybiera różne formy, które są wyrażane przez symbolikę. Funkcja
symbolu polega na tym, iż podmiot poznający ma przygotować się na jak najbardziej
pełne odczytanie treści wypływających z przedmiotu poznania i jak również
zafrapować się interesującą często kontrowersyjną wizualizacją.
Prekursor New Age, a jednocześnie ojciec współczesnej psychologii głębi,
Carl Gustaw Jung, zdefiniował takie pojęcia jak symbol i mit115. Symbol ma postać
postrzegalną, dostępną zmysłami. Jednak nigdy nie istnieje sam w sobie, ale zawsze
jest drogowskazem do czegoś, zawsze wskazuje na coś, co jest w danym momencie
poza naszą percepcją, co możemy osiągnąć za pośrednictwem tegoż symbolu.
Symbol nie ma znaczenia w sam sobie, jest zawsze składnikiem
rzeczywistości, na którą wskazuje; posiada swoją konwencję, gdyż bez niej nie
111

Por. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. III, Warszawa 1968, s. 368.
Por. J. Galarowicz, dz. cyt., s. 538-548.
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Por. F. Marchewka, Semiotyka, skrypt, Kraków 1990, s. 5.
114
Symbol – znak umowny, występujący zwykle w formie wizualnej, pełniący funkcję zastępczą
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(budzący związane z nim reakcje).
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ma prawa bytu. Dzięki symbolom odkrywamy nowe wymiary rzeczywistości,
które dotychczas były skryte. Często symbole religijno – mistyczne pomagają w
doświadczeniu sacrum. Typowym chrześcijańskim symbolem o bardzo dużej
wymowie jest krzyż, na którym umarł Jezus Chrystus, innym znakiem są ryby,
które symbolizują chrześcijaństwo za sprawą słowa pochodzącego z języka
greckiego Ichtys, które jest skrótem pierwszych liter pochodzących od Iezus
(Jezus) - Critos (Chrystus) - Theu (Syn) - Hios (Boży) - Soter (Zbawiciel).
Naczelnym symbolem ruchu RNE jest Tęcza116, która oznacza pomost
pomiędzy człowiekiem (światem fizycznym, naturalnym, kosmicznym) a jego
jaźnią, nadduszą (duchem wszechświata). Według głównej koncepcji ruchu,
każdy, kto chce doświadczyć w sobie boskości, musi przejść przez ten most,
poprzez własną transformację, przemianę sposobu myślenia. Drugim najczęściej
spotykanym symbolem jest znak Yin-Yang117 pochodzący z tradycji religijnej
dalekiego Wschodu, który oznacza przeciwieństwo, „walkę” między dobrem a
złem i zachodzącą między nimi równowagę. Istnieje wiele symboli, które New
Age sobie przywłaszczył od różnorakich ruchów religijnych. Pośród tych
wszystkich wspomnianych symboli New Age należy jeszcze wyszczególnić
biblijną cyfrę 666118, która jest symbolem Bestii. Alice Bailey wyraża się na
temat tej liczby pozytywnie, gdyż jak ona twierdzi, ta liczba posiada święte
cechy i należy się nią posługiwać możliwie jak najczęściej, aby przyspieszyć
nadejście Nowej Ery119.
W ogólnej prezentacji ruchu ważne jest także ukazanie czołowych pozycji
książkowych RNE, z których czerpie on inspiracje i stawia konkretne wzorce120.
Niewątpliwie tych lektur jest dużo i coraz to nowsze pojawiają się na półkach w
prawie każdej księgarni czy bibliotece. Pierwszą książką – pozycją popularną jest
lektura Marilyn Ferguson pt. „The Aquarian Conspiracy. Personal and social
Transformation in the 1980s”, wydaną w Los Angeles w 1980 roku. Drugą wartą
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wymienienia jest nieco innego rodzaju, mająca charakter bardziej naukowy,
książka Frijofa Capry pt. „The Turning Point. Science, Society and the Rising
Culture”, wydana w Nowym Jorku w 1977 roku.
Oprócz literatury popularnonaukowej, nierzadko zaszczepieniu idei New
Age pomagają inne nośniki informacji, takie jak kino, radio czy obecnie
popularny internet. Przełomowym filmem w dziejach światowej kinematografii
był film Georga Lucasa pt. „Gwiezdne wojny”, który wzbudził w widzach
tęsknotę do boskości, gdzie mottem przewodnim stało się hasło „niech Moc
będzie z tobą”121. Innym filmem o podobnym przesłaniu był „Powrót Jedi”122,
niosący ze sobą treść o możliwości stania się nadczłowiekiem, o właściwościach
przypisanych Bogu. W ostatnich latach został zrealizowany kolejny film z
tematyki gwiezdnych wojen. Film pt. „Mroczne widmo” – drugi odcinek
„Gwiezdnych Wojen” – jeszcze bardziej porwał ze sobą dużą widownie fanów
tej tematyki. Szybki wzrost postępu technicznego umożliwia tworzenie
różnorodnych filmów, niejednokrotnie o wspaniałych efektach wizualnych i
muzycznych. Przy tym lepsze możliwości tworzenia filmów o fantastycznej
fikcji nieraz nacechowanej wielością zjawisk wchodzących w obszar magii, a
nawet okultyzmu, frapują widza swą tajemniczością i ciekawością.
W ostatnich miesiącach na ekranach kin był wyświetlany film Chrisa
Columbusa pt. „Harry Potter”, na podstawie powieści Joanne K. Rowling.
Głównym adresatem tego filmu są dzieci i młodzież. Zasadniczym problemem w
filmie jest szczególna koncentracja na temacie magii i okultyzmu123. Podobnie
ma się rzecz z bajką pt. „Pokemony”, gdzie proporcje dobra i zła są wyraźnie
zachwiane. Magiczna moc staje się elementem dobrym i pozytywnym124.
Realistyczny świat magii łączy się z okultystyczną rzeczywistością zła: grzechu i
szatana, co może doprowadzić do zniewolenia człowieka. Świadectwo tej
prawdzie daje ks. Amorth, którego poglądy wynikają z jego wieloletniej praktyki
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Por. S. Krajski, Szkice o masonerii i pogaństwie, wyd. św. Tomasza z Akwinu, Warszawa
2000, s. 112-114.
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Tamże.
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egzorcysty, konsultowanej zresztą z egzorcystami całego świata (był przez lata
przewodniczącym Międzynarodowego Stowarzyszenia Egzorcystów)125.
Ciekawą wypowiedź można przytoczyć z filmu Barry`ego Levinson`a pt.
„Disclosure” (W sieci), w której bardzo mocno jest zawarta idea New Age.
„Dajemy dzięki technologii to, co religia i rewolucja obiecywały, ale nigdy nie
zrealizowały: wolność od ciała fizycznego, wolność od rasy i rodzaju, od
narodzenia i osobowości, od miejsca i czasu. Używając telefonów komórkowych,
przenośnych komputerów z wbudowanymi modemami i faxami możemy
komunikować się na poziomie czystej świadomości”126.
Bardzo dużo pozytywnych i negatywnych informacji i serwisów o New
Age można znaleźć w internecie.
Sposoby oddziaływania New Age zmierzają w ostateczności do jednego
celu. Tym celem jest wykorzenienie z serca wierzących ludzi największego
skarbu, jakim jest zmartwychwstały Chrystus – Brama Wiecznego Życia. Żeby
osiągnąć taki cel należy, zgodnie z poglądami A. Bailey, działać na dwóch
frontach. Te dwa główne obszary oddziaływania New Age, to Kościół i
masoneria, które powinny się zjednoczyć127.

4. Duchowość Nowej Ery
Do lepszego scharakteryzowania i zrozumienia New Age należy
przywołać nowy wątek, który później okaże się pomocny w zrozumieniu
psychiczno-duchowego aspektu astrologii powiązanej z duchowością Nowej Ery.
Religie w New Age odgrywają najważniejsze podłoże, są fundamentem
dla budowania nowego świata, opartego na syntezie różnorodnych tradycji
religijno-kulturowych. Jeden z ludzi New Age, Roger Walsh na konferencji the
Association for Humanistic Psychology w 1988 roku, sprecyzował cele jakie wg
niego niesie ze sobą religia. Religie, w tym chrześcijaństwo, „są w
125

Por. A. Posacki, Harry Potter i Gabriel Amorth, Nasz Dziennik, 2002, nr 16.
Disclosure, reż. Barry Levinson, Prod. Warner Bros 1994, czas 19`30``.
127
Por. P. Milcarek, Pogaństwo w nowej formie, Emaus, 1993, nr 1 (16/17), s. 45.
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rzeczywistości planami dróg koniecznymi dla wywołania transcendentnych
stanów świadomości”128. Takie ograniczenie nierozerwalnie wiąże się z płytkim
zrozumieniem i doświadczeniem chrześcijańskiej wiary, opartej na osobowym
pośredniku – Jezusie Chrystusie – pośredniku między Bogiem a ludźmi, a za tym
idącej chrześcijańskiej duchowości.
Duchowość Nowej Ery jest odwróceniem duchowości chrześcijańskiej,
mimo że idee New Age są w dużej mierze zaczerpnięte z Ewangelii129. Jest to
duchowość bez Boga Osobowego, pełnego miłosiernej miłości. Przedmiotem
duchowości RNE jest sam człowiek, zaś w chrześcijaństwie jest nim Bóg.
Człowiek jest na drodze doskonałości do Niego. Ideałem w chrześcijaństwie jest
przyjęcie woli Boga, oddanie się całkowicie Jemu na wzór samego Chrystusa,
pełnego pokory i męstwa. W New Age ta transcendencja przeradza się w
transcendentalność o zmienionym kierunku. Duchowość jest zaczerpnięta z
przeróżnych praktyk religijnych, opartych na różnych kulturach, wymieszana bez
granic geograficznych. Szczególną sympatią ruchu cieszą się religie i filozofie
wschodnie. Głównie dlatego, że nie mają one silnej bazy naukowej, pewne
zasady są podważane i oparte tylko na autorytetach ludzkich. A także podatne są
na zmiany. Jak zauważono „powstawaniu nowych sekt w hinduizmie sprzyja
autorytet guru – nauczyciela, przewodnika i mistrza duchowego, (...)
bezwzględne posłuszeństwo względem życzeń i rozkazów ojca przygotowuje
Hindusa na poddanie się nauce guru”130.
Duchowość New Age bywa także inspirowana poprzez awangardowe
teorie z „pogranicza nauki”. Taka duchowość nie jest tylko samotną wyspą
osobistego doświadczenia mistycznego, ale jest duchowością poszukującą
potwierdzenia w nauce131. Czego dowód może stanowić popularność książki F.
Capry pt. „Tao fizyki”.
Kulminacją wiary New Age jest duchowość sukcesu. Ten rodzaj
duchowości pochodzi wyłącznie z tego świata i jest oparty na pełnieniu własnej
128

Por. D. Steichen, New Age, W drodze, 1991, nr 1 (209), s. 42.
Por. Z. Sareło, New Age a Kościół, dz. cyt., s. 124.
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A. Zwoliński, Na zachód od Gangesu, wyd. WAM, Kraków 1998, s. 87.
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Por. D. Groothuis, New Age – czy naprawdę Nowa Era?, wyd. Areopag, Katowice 1994, s.
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woli132. Ta wiara ograniczona tylko własnymi siłami i możliwościami, staje się
postutopijną utopią religijną. Prawdziwa wiara wymaga, by stanąć twarzą w
twarz z rzeczywistością, także z tą trudną i dramatyczną. Zaś New Age
zasymilował kulturę masową i sam stał się towarem133. Często jego usługi są
kusząco ciekawe, a jednocześnie drogie dla kieszeni odbiorcy i niebezpieczne dla
duszy człowieka.
Temu rodzajowi duchowości pomaga odnalezienie mocy w samym sobie.
Z pomocą temu przychodzi autosoteriologia, która jest bazą odnajdywania Boga
w sobie, we własnych poczynaniach, nie licząc się z osobowym, zbawiającym
Bogiem. Taki typ Boga staje się zbędny i dokuczliwy na życiowej drodze opartej
na reinkarnacji, która eliminuje drogę odkupienia dokonaną przez Jezusa
Chrystusa. Duchowość oparta na reinkarnacji nie wytrzymuje moralno
racjonalnej

krytyki134,

gdyż

opiera

się

na

chwiejnej

sprawiedliwości

wynagradzania lub ukarania za przeszłe życie oraz neguje wartość i sens wzrostu
poziomu życia, by stać się bliższym Bogu na wzór Jego Syna.
Nowa Era staje się nową wiarą, jest opozycją wobec kultury opartej na
racjonalizmie, konsumpcyjnym stylu życia i materializmie. Prowadzi walkę z
dogmatyzmem i tradycyjnymi zasadami. Jego duchowość nie jest żadnym
novum, a wręcz kolejnym zlepkiem wszystkiego co możliwe. Jak zostało wyżej
wspomniane New Age rozpatruje osobę Jezusa jako proroka, człowieka, który
odkrył w sobie moc przez transformację własnej świadomości. Na ten temat, jak
ludzie New Age widzą Jezusa135, Douglas Groothuis napisał całą książkę. W
zapisach ewangelicznych widać, iż Jezus w swoich słowach i czynach odróżnia
się od reszty ludzi. Istotne jest, iż „Jezusowe twierdzenia na własny temat
mógłby powtórzyć każdy – lecz nikt poza Nim nie potrafiłby ich uzasadnić”136.
Warto dodać, iż całkowite ograniczenie i sprowadzenie Jezusa Chrystusa – Syna
Bożego, Zbawiciela świata do Maitreya137 w ruchu New Age jest zupełnym
132

New Age. Duchowość sukcesu, R. Graczyk [red.], Gazeta Wyborcza, 1994, nr 146, s. 19.
Tamże.
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D. Groothuis, dz. cyt., s. 181.
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D. Groothuis, Jezus w świetle New Age. Kwestionowanie biblijnego obrazu Jezusa, wyd.
Logos, Warszawa 1996.
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Tamże, s. 62.
137
Maitreya – (z rel. buddyjskiej) to piąta reinkarnacja Buddy, apogeum doskonałości.
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poniżeniem i obrazą dla samego Boga, jak i chrześcijan. Także często używane
określenie „Kosmiczny Chrystus” nie oznacza tego samego Chrystusa
urodzonego z Maryi Dziewicy w Betlejem138. Pogląd o Chrystusie Kosmicznym
jest zaczerpnięty od Teilharda de Chardin, francuskiego jezuity, który głosił
swoją filozofię o rzeczywistości nowej ziemi egzystującej w Kosmicznym
Chrystusie, który jest energią kierującą ewolucją, energią pobudzającą ludzi i
cały kosmos do przemiany w kierunku nowej ziemi, nowej ery139.
Różnicę między duchowością chrześcijańską a wschodnią, do której
najczęściej odwołuje się RNE, w kilku słowach ujął psycholog Carl G. Jung,
który kładł podwaliny pod tworzenie się ideologii New Age, w czym dzięki tezie
„świadomości zbiorowej” zjednał sobie sympatyków i wiernych New Age. Tę
trafną różnicę wyraził następująco w kilku zdaniach. Chrześcijanin pogrążony w
kontemplacji nigdy nie powie: „Ja jestem Chrystusem”, lecz

wraz ze św.

Pawłem wyzna: „Teraz zaś nie ja żyje, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2,20).
(...) Zaś sutra (pismo buddyjskie) powiada natomiast: „Poznasz, że to ty jesteś
Buddą”140.
Najważniejszym miejscem, gdzie można zrozumieć duchowość New Age
jest coroczny festiwal Festival for Mind, Body and Spirit organizowany w
londyńskich halach wystawowych141. Można tam znaleźć barwne spektrum
różnych przedstawicieli wielorakich grup, towarzystw antropozoficznych,
teozofów, członków z Findhorn, zwolenników jogi i przeróżnych ludzi
związanych ezoteryzmem, okultyzmem czy astrologią. New Age ujawnia się w
wielu formach, a jego duchowość staje się poszerzana i rozmydlona oraz trudna
do prostego i jasnego przedstawienia.
Ta duchowość jest pełna nie tylko synkretyzmu wielu religii świata, ale
także czerpie z przeróżnych dróg, nie wyłączając animizmu142. Przez takie
podejście New Age otworzył szeroko drzwi przed światem demonów, „zamknięte

138

Por. D. Steichen, dz. cyt., s. 43.
Por. Z. Sareło, New Age a Kościół, dz. cyt., s. 123.
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C. G. Jung, Podróż na wschód, wyd. Pusty obłok, Warszawa 1989, s. 166.
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R. Jaworski, Wiele form New Age, Emaus, 1993, nr 1 (16/17), s. 51.
142
Animizm – pogląd, właściwy pierwotnym wierzeniom religijnym, według którego zwierzęta,
rzeczy lub zjawiska przyrody mają duszę.
139

- 39 -

od czasu, kiedy chrześcijaństwo wypędziło czary z lasów, zdesakralizowało
świat i zasadniczo ukróciło przesadne zainteresowanie królestwem szatana i
upadłych aniołów”143. To zdanie, iż „człowiek współczesny uciekł od świata
rodziców i dziadków – mechanizmu zegara – do świata swych przodków,
pełnego archaicznych strachów”144, daje pesymistyczny obraz duchowości
człowieka na drodze Ruchu Nowej Ery.
Zrozumiałe jest zdanie, które mówi, że „nie wszyscy zamieszani w ten
ruch to zabłąkane owieczki”145, gdyż są tacy, którzy dokładnie wiedzą co robią,
by działać na szkodę innym a przy okazji podnosić swoje stanowisko społecznoekonomiczne. Ich duchowość jest oparta na Księciu tego świata – biblijnym
Szatanie kuszącym Chrystusa podczas postu czterdziestodniowego. Bóg w New
Age jest świadomością i wszystko, co istnieje jest jednym bogiem, kosmiczną
energią. Duchowość New Age jest dobitnym przykładem panteistycznej
duchowości pogańskiej o kolorowych zabarwieniach.

5. Ruch Nowej Ery w Polsce
Przemiany polityczne w Polsce w 1989 roku otworzyły nowe możliwości
zakażenia nieprzygotowanego i nieodpornego gruntu przez sam ruch i wiele sekt.
Konkurencyjność wzmogła się, nie mając żadnych przeszkód od strony państwa. A
tym bardziej Kościół katolicki w Polsce (i nie tylko) zaniedbał istotne sprawy
związane z duchem głoszenia Dobrej Nowiny – dawania świadectw i przykładów w
codziennym życiu, kosztem pójścia w schemat dogmatyzmu i intelektu (duchowość
zastąpiona intelektualnością) i nieumiejętnie przygotował społeczeństwo na
zbliżającą się konfrontację różnych poglądów i opinii. Ludzie coraz bardziej
zaczynają nie szukać racjonalnych wyjaśnień, ale świadectw ludzi żyjących w sercu
z Bogiem i postępujących tak jak On to zaproponował w swoich przykazaniach. Ich
pragnienia i głód duchowy, wewnętrzna pustka, jest niezmiernie wystawiona na
143

J. W. Sire, dz. cyt., s. 226.
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przebiegły i podstępny New Age, jak i na działanie wielu sekt146. Potrzeba powrotu
do emocjonalnego, a nie tylko racjonalnego pojmowania Boga, staje się zadaniem
ludzi wiary.
Pewną trafnością w przedstawieniu tego ruchu na gruncie ojczystym może
pochwalić się Hanna Karaś. W systematycznym ujęciu przedstawia RNE w swojej
książce147, złożonej z dwóch części. W pierwszej połowie przedstawia rozmowy z
ludźmi, zajmującymi się tą tematyką od strony Kościoła, m. in. Aleksandrem
Posackim, Andrzejem Zwolińskim czy Josepha Verlinde`m. Podaje także
świadectwa ludzi będących i żyjących w New Age. W drugiej części, słownikowej,
opisuje terminy związane z New Age jak i ludzi czy instytucje mających jakikolwiek
z tym kontakt.
Coraz bardziej może nas dziwić fakt, iż ideologia i filozofia tego ruchu jest
przedkładana i propagowana na różnych wyższych uczelniach państwowych.
Wybitnym przykładem może być fakt promocji etykiety New Age, całej jej kultury,
filozofii czy etyki, na najstarszym Uniwersytecie Jagiellońskim, powstałym na
tradycjach wiary i kultury chrześcijańskiej. Zakład estetyki instytutu filozofii UJ, w
osobie Marii Gołaszewskiej, organizuje corocznie ogólnopolskie seminaria czy
sympozja. W informatorze – ulotce148, już we wstępie czytamy: „ludzkość
pozostanie młoda dopóki żyć wśród nas będą prorocy, mesjasze, natchnieni duchem
świętym poeci”. Sugeruje się nieograniczoną dowolność w interpretacji wszystkich
prawd wiary, nawet sprowadzenie Ducha Świętego do roli nieosobowej siły,
pełniącej funkcję podświadomości. New Age jest przedstawiony w pozytywnej roli
jako sztuka czy nawet awangarda149. W takim ujęciu na potwierdzenie zakresu i siły
oddziaływania ruchu zostaje przytoczona myśl jednej z czołowych propagatorek New
Age Marilyn Ferguson. Warto przytoczyć jej dwa zdania, kończące cała broszurę,
które służą tłumaczeniu sensu tworzenia seminarium o „wartościach” New Age.
„Teraz, na etapie czwartym – sprzysiężenia – odkrywa inne źródła mocy oraz
146
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sposoby wykorzystywania ich do samorealizacji i w służbie innym (...) Jeśli umysł
może leczyć i przekształcać, dlaczego nie połączyć umysłów, aby uleczyć i
przekształcić społeczeństwo?”150 Niestety takie spotkania bardziej służą postawie
zakorzenienia w słuchaczach, często młodych, kształtujących swój światopogląd,
indyferentyzmu151. Utrudnieniem w dojściu do rozeznania tego ruchu jest fakt, iż
„zwolennicy New Age działają właściwie bez przywódcy, ale tworzą wpływową, a
nawet pełną mocy sieć, aby w dzisiejszym świecie przeprowadzić radykalne
zmiany”152. W ostatnich latach w Polsce, u schyłku komunizmu i początku nowej
demokracji, doszło do wzrostu liczby sekt i ruchów parareligijnych, co umożliwia
wprowadzanie zmian w świadomości społeczeństwa.
Dodatkowo w tych latach są tworzone nowe wyższe szkoły, otrzymujące
własny status, nieraz zaakceptowany przez państwo. Do jednej z większych w Polsce
można zaliczyć Akademię Astrobiologii w Łodzi. Trafnym tytułem w swoim
artykule posłużył się, już „nawrócony” i obecnie już nieistniejący, miesięcznik Nie z
tej ziemi, nazywając tę szkołę Akademią Pseudonauki153. W szybkim tempie
powstały jej filie w Białymstoku i Gdańsku. W tymże artykule jest opisana
bezpodstawna

działalność

pseudoakademii,

niemającej

żadnych

uprawnień

naukowych i państwowych do wydawania jakichkolwiek dyplomów.

6. Cele i znaczenie New Age
Reasumując rozdział, warto ukonkretnić cele i znaczenie Ruchu Nowej
Ery. Niewątpliwie cel jest nieprzychylny człowiekowi w realizacji jego
człowieczeństwa, w dochodzeniu do pełni szczęścia. Jego zadaniem jest
zamazanie obrazu i podobieństwa człowieka do jego Stwórcy. Realizuje to na
wszelaki możliwy sposób, często wchodząc na płaszczyznę dobra, które służy
150
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mu w dojściu do celu. Mimo, że cel nigdy nie uświęca środków, ruch ten bez
wyraźnych zasad pragnie osiągnąć cel – zdobyć nadprzyrodzoność człowieka –
za wszelką cenę, nie bacząc na sposoby. Mimo pewnych dobrych aspektów New
Age – tematów pozytywnych, nie raz często zaniedbanych przez człowieka czy
społeczeństwo, nie należy realizować tego na taki sposób jak New Age tego
wymaga. Należy umiejętnie i dobrze zastanowić się nad pozytywnymi stronami,
postarać się je dostrzec i realizować na innej drodze niż Ruch Nowej Ery, gdyż
jego podstępność jest bardzo niebezpieczna. Propagowane dobro jest tylko
przykrywką i ozdobą do pewnej życiowej gry, w której zajmuje ono straconą
pozycję.
Główny atak tegoż ruchu kieruje się na Kościoły chrześcijańskie, a
zwłaszcza na katolicki, gdyż jego siła, która opiera się na wierności Bogu, Jego
zasadom i jedności, początkującej od samego Chrystusa Zbawiciela, jest
najbardziej niepożądana, a wręcz wroga. New Age za wszelką cenę chce zmienić
obraz Boga twierdząc, że Bóg nie jest Stwórcą ani Osobą; chce zmienić obraz
wszechświata wprowadzając swój „porządek” oparty na astrologii, przy tym
naiwnie szukając nowych cywilizacji, wszystkiego, tylko nie samego Boga; chce
zmienić obraz społeczeństwa propagując idee jednego narodu, państwa i rządu
światowego, nie licząc się z historią, tradycją i kulturą każdego z osobna narodu;
chce zmienić obraz rodziny głosząc nowe style i zachowania sprzeczne z
naturalnym porządkiem rodziny, z powołaniem ojca i matki do wychowania
swojego potomstwa; chce zmienić obraz samego człowieka wyrywając z niego
najcenniejszy dar, jego godność i wolność ograniczając możliwości w
wychowaniu, wykształceniu samej jednostki, by ta niemoc spowodowała w nim
ograniczenie w dojściu do pełnej dojrzałości i odpowiedzialności za siebie i
innych. Aby te wszelkie zmiany odniosły skutek, New Age wtłacza każdemu z
osobna i całym społeczeństwom swoją „złotą zasadę”, która stanowi w pełnym
znaczeniu amoralność a głosi, iż zło nie istnieje, a wszystko co robisz zgodnie ze
sobą, jest dobre.
Jednocześnie RNE jest odpowiedzią na chrześcijaństwo, które próbowało
się przystosować do cywilizacji oświeceniowej, zamykając przy tym oczy na
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ogromne pokłady swojej własnej tradycji i kultury. Potrzeba podjąć nowe
wezwania, wyciągając błędy z historii, załatać dziury, a zaniedbania przyjąć oraz
obecnie realizować. New Age de facto jest „chorobą” w społecznościach
światowych, jest jak AIDS, który atakuje układ odpornościowy i skazuje
człowieka na śmierć; jest wirusem, który łatwo się rozprzestrzenia i w szybkim
tempie zaraża innych. Przez to człowiek nie może normalnie funkcjonować
zgodnie z harmonią we wszechświecie opartym na Bożej miłości i pięknie.
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Astrologia w New Age
ROZDZIAŁ II

1. Historia wierzeń astrologicznych
W pluralistycznym świecie nie brakuje nowych myśli czy koncepcji świata.
Każdy człowiek ma w swoim umyśle jakieś ukryte pragnienia i marzenia dotyczące
teraźniejszości i przyszłości. Często snuje plany związane z bliższą i dalszą
przyszłością. Pragnie mieć pewność dalszych kroków w swoim życiu. Tor jego
życiowej drogi wyznaczają różnorodne czynniki, które po części pochodzą z jego
wyborów. Do tych najważniejszych należy wymienić: światopogląd (religia),
uwarunkowania społeczne i polityczne (czas i miejsce), a także zwykły zbieg
okoliczności (tzw. przypadek). Każdy dojrzały człowiek stawia sobie cel na
życiowej drodze, nieraz bardziej lub mniej ambitny. W drodze do tego celu
przychodzą różne problemy i kłopoty, z którymi w zależności od ich natężenia i
okoliczności, potrafi się uporać. Człowiek z natury jest homo socialis, szuka
pomocy i oparcia w kimś lub w czymś.
Niektórym ludziom z pomocą w życiu pozornie przychodzi astrologia. Jest
ona dla nich jak lekarstwo – gojąca rany przeszłości i zaspokajająca pragnienie
poznania przyszłości. Astrologia, jak podaje bardzo ogólnie słownik języka
polskiego, to nauka rozpowszechniona zwłaszcza w starożytności i średniowieczu,
zajmująca się wpływem ciał niebieskich na życie ludzkie154. Gdy sięgniemy do
innego, nowszego słownika języka polskiego, pod tym samym hasłem czytamy, że
astrologia to pseudonauka rozpowszechniona w starożytności i średniowieczu,
zajmująca się rzekomym wpływem ciał niebieskich na życie ludzkie155. Już na tym
przykładzie dostrzegamy jak wielkie mogą być rozbieżności w ocenie i traktowaniu
astrologii. Im bardziej będziemy zgłębiać tę tematykę, tym większe dostrzeżemy
rozbieżności i różnice zdań. Istotnym celem tej pracy nie jest zebranie różnicy zdań
154

Por. Mały słownik języka polskiego, E. Sobol [red.], wyd. PWN, Warszawa 1995, s. 24.
Por. Słownik języka polskiego, M. Szymczak [red.], wersja na CD-ROM-ie, wyd. PWN,
Warszawa 2000.
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i poglądów, lecz ukazanie roli astrologii w New Age i ocena jej z punktu
teologicznego i naukowego.
Początki astrologii sięgają kilku tysięcy lat wstecz. Uprawiano ją od zarania
większości cywilizacji i de facto jej ustalenia i odkrycia stanowiły podstawę do
wyłonienia się astronomii, nauki badającej ciała niebieskie. Najstarsze systemy
astrologiczne niezależnie rozwijano w starożytnym Egipcie, Chinach, Indiach i
Mezopotamii, a także w cywilizacji Majów. Jednakże Mezopotamia, a mówiąc ściślej,
Imperium Nowo-Babilońskie z VII wieku BC uchodzi współcześnie za symboliczną
kolebkę astrologii, albowiem z tego właśnie obszaru pochodzą pierwsze zabytki
piśmiennictwa zawierające prognozy astrologiczne. Po podboju Babilonii przez króla
perskiego Cyrusa, bezrobotni chaldejscy urzędnicy zaczęli użyczać swej wiedzy
władcom sąsiednich krain, gdyż astrologia stanowiła w Babilonii oficjalną religię
państwową156. Astrologia utożsamiała poszczególnych bożków z ciałami niebieskimi,
gdyż piękno i tajemniczość nieba, wszechświata nie mieściła się w logice ludzkiej. Magia
dla Mezopotamczyka była nieodłącznym aspektem życia codziennego, była
wykorzystywana poprzez różnorakie praktyki człowieka. Starożytni mieszkańcy
Mezopotamii wierzyli, że świat jest pełen złych mocy działających na szkodę człowieka.
Byli także przekonani, że wszelkiego rodzaju nieszczęścia dotykają ich za sprawą
nadnaturalnych sił i działania demonów157. Mezopotamczycy wierzyli w różnego rodzaju
istoty nadnaturalne, obdarzone siłami, które miały wpływ na życie istot żywych i
otoczenia. Owe siły były postrzegane przez człowieka jako dobre, gdy mu sprzyjały lub
złe, gdy działały przeciw niemu. Świadczy to o tym, że już na początku cywilizacji
ziemskiej, człowiek miał poczucie inności bytu wobec otaczającego go świata, „czuł” w
swojej świadomości, że jest kimś ważnym, skoro musi nieustannie walczyć; że jest na
pewnym etapie swojego przeznaczenia skierowany do czegoś innego, do lepszego
szczęścia. To naturalne poznanie świata i dojście do innej rzeczywistości, do Boga, jest
wpisane w naturę człowieka, niezależnie od czasu, miejsca i wiary. W tej babilońskiej
cywilizacji, jak i w innych, nieznajomość objawienia Bożego ograniczała ludzi danej
epoki i siłą rzeczy sprowadzała do praktykowania innych kultów i rytuałów, często
sprzecznych z wolą objawionego w Chrystusie. Ta niewiedza miała silne znaczenie dla
156
157

Por. Encyklopedia Nowej Ery, dz. cyt., s.39n.
Babilońskie zaklęcia magiczne, K. Łyczakowska [oprac.], wyd. Dialog, Warszawa 1995, s. 7.
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rozwoju magii, a także związanej z nią astrologii. Magia, tak jak wróżbiarstwo, zajmowała
poczesne miejsce w codziennym życiu mieszkańców Mezopotamii. Była naturalnym
przejawem życia, nie należała do zakazanej, potępionej oficjalnie sfery158. Babilończycy
chlubili się i ufali magom, astrologom i innym wróżbitom159. Temu wszystkiemu
przyświecał babiloński bóg światła Marduk. Wróżbiarstwo było silnie związane z
astrologią, co mogło stanowić źródło pewnego dochodu ludzi tamtego czasu.
Istnieją źródła historyczne mówiące o tym, że obserwacja gwiazd, całego
nieboskłonu, była popularna nie tylko Babilonii, ale także w wielu innych kulturach. W
państwie Inków istniało nawet kolegium astrologiczne, zwane „Huattuks”, które określało
przyszłość kraju, charakter ludzi, czas sprzyjający wyprawom160. Jeden z piękniejszych
zabytków kultury i cywilizacji Inków – Świątynia Słońca – została zbudowana na
podstawie ścisłych wyliczeń astrologicznych. Inkowie posiadali dokładne wiadomości o
czasie gwiezdnym i słonecznym. Ich kalendarzowy rok nie odbiegał od dzisiejszego,
składał się z 365 dni i dzielił się na 12 miesięcy, z których każdy tworzył 3 dekady161.
W Chinach astrologia także zdominowała cywilizację. Już w XII wieku BC
astrologia została uznana, jako Droga Nieba, za naukę oficjalną162. Polityka cesarzy Chin
była w podobny sposób, jak w innych kulturach, oparta na religii i z nią związanych
praktykach. Cesarz darzył zaufaniem ludzi, którzy mieli „zdolności” magiczne, zajmując
się astrologią, alchemią czy lekami163. Przekonanie, że świat natury i społeczności ludzkiej
są głęboko i ściśle zależne od siebie, było podstawą wszystkich wierzeń chińskich. Bardzo
szybko zauważyli rytm zmieniających się pór roku, całą harmonię i porządek otaczającego
ich świata. Dzięki temu mogli wyznaczać kalendarz, który pozostał najwyższym prawem
dotyczącym zarówno społeczności ludzkiej jak i świata natury164. Warto zauważyć, iż
temu wszystkiemu nadawano znaczenie symboliczne. Ten symbolizm, oparty na silnych
emocjach i życiowym doświadczeniu, był sednem wszystkich wierzeń i kultów165. Istotną
rolę odegrała koncepcja symbolu ying i yang. Te pojęcia odegrały znaczącą rolę w
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Tamże, s. 13.
J. S. Synowiec, Prorocy Izraela, ich pisma i nauka, wyd. Bratni Zew, Kraków 1999, s. 366.
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A. Zwoliński, Tajemne niemoce, dz. cyt., s. 27.
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A. Zwoliński, Astrologia szlakami gwiazd, wyd. Gotów, Kraków 1996, s. 7.
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Tamże, s. 8.
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M. Granet, Cywilizacja chińska, wyd. PIW, Warszawa 1995, s. 5.
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Por. M. Granet, Religia Chin, wyd. Znak, Kraków 1997, s. 25-26.
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Tamże.
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tworzeniu porządku i równowagi oraz opozycji między dobrem a złem w chińskiej
filozofii. Dominującą rolę odgrywał kult nieba, gdyż dzięki niemu mogło rozwijać się
życie na ziemi. Niebo, w ich pojmowaniu, było mocą wymierzającą sprawiedliwość
zdolną przeniknąć wszystko. Było ono bóstwem przysięgi166. Niebo kryło w sobie
tajemniczość i moc, dzięki czemu stało się przedmiotem ogólnej czci, a to pociągało za
sobą powszechne korzystanie z wróżb w codziennym życiu167.
W starożytnym Egipcie astrologia odgrywała niemałą rolę. Kapłani Egipscy byli
jedynymi przedstawicielami nauki, którzy chcąc wyjaśnić mechanizm rządzący
urodzajem i suszą, dopatrywali się zależności pomiędzy datą wylewu Nilu, a tak zwanym
heliakalnym wschodem Syriusza, pośrednio związanym z rocznym ruchem Słońca.
Obserwowali oni przebieg zjawisk astronomicznych, dzięki czemu mogli z dużą precyzją
określić czas wylewu Nilu. To jeszcze bardziej skłoniło ich do poszukiwań innych
związków pomiędzy tym, co się dzieje na niebie, a życiem na Ziemi168. Egipcjanie, przez
uprawianie mistycznej astrologii, lepiej rozumieli prawa natury. Niektórzy spośród
egipskich faraonów ozdabiali astrologicznymi symbolami swoje grobowce169. Pierwsze
wzmianki pojawiły się na grobowcu Ramzesa VI w XII w. BC w postaci mapy niebios i
nadzwyczajnej gwiazdy, która miałaby umożliwić wytaczanie czasu170.
Najstarsze informacje o prymitywnych wróżbach astrologicznych zachowały się
na glinianych tabliczkach z pismem klinowym z III tysiąclecia BC, odnalezionych w
Mezopotamii. Sprzed około 2500 lat temu pochodzi pierwsza notatka, zapisana na
tabliczce klinowej, zawierająca przepowiednie losów człowieka na podstawie położenia
Słońca, Księżyca i innych planet w momencie jego narodzin171. Warto przytoczyć choć
jeden fragment z początków babilońskiej astrologii, jaskrawie opisujący zjawiska na
nieboskłonie. „Księżyc uderzająco duży jest znakiem nadchodzących ciemności. Gdy zaś
jest bardzo mały, będą błogosławione żniwa w kraju. Księżyc, który przybiera ten sam
kształt pierwszego i dwudziestego ósmego dnia miesiąca to zgubny omen dla Syrii”172. W
166
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mezopotamskim panteonie bóstw na szczycie drabiny była kosmiczna triada, w której
czołowe miejsce zajmował An (akadyjski Anu) – bóg nieba. Był on panem wszystkich
bogów, który rozsądzał ich kłótnie, a jego wyroki były nieodwracalne. Sprawy ludzkie
niewiele go obchodziły173. To może jeszcze bardziej świadczyć o tym, iż dla
Mezopotamczyka piękność i tajemniczość nieba była niepojęta i budziła w nim
przerażenie. W Mezopotamii już w 700 r. BC zidentyfikowano wszystkie znaki zodiaku.
Babilończycy z wielką precyzją przewidywali ruch Księżyca i występowanie zaćmień. Z
Babilonu pochodzi najstarszy horoskop, przepowiadający przyszłość osoby na podstawie
położenia planet w dniu urodzin; jest on datowany na 29 kwietnia 410 r. BC174.
Astrologia nieprzerwanie rozszerzała swój zasięg. Od Babilonii przez
kraje arabskie dotarła do Europy, gdzie znalazła dobry grunt w kulturze Greków i
Rzymian, w ich politeizmie. Dzisiejsza astrologia wzięła swoje korzenie z
Grecji175. Grecy kojarzyli Słońce, Księżyc i planety ze swoimi bogami i
boginiami. Dla lepszego zobrazowania, warto podać kilka przykładów. I tak
planetę Wenus identyfikowali z Afrodytą – boginią miłości; Jowisza z Zeusem –
największym bogiem w greckim panteonie; Marsa z Aresem – krwawym bogiem
wojny. Grecy przypisywali jednym planetom cechy pozytywne, a drugim
negatywne. Astrologia grecka miała dwa kierunki: filozoficzny i medyczny. W
Grecji po raz pierwszy pojawiła się nazwa horoskop (z gr. hora - godzina i
skopein - patrzeć). W III w. BC powstał też dział astrologii zwany dziś astrologią
natalno
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urodzinową176.

indywidualizm

przyczynił

Warto
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pojęciowej

iż

grecki

racjonalizm

systematyzacji

i

warsztatu

astrologicznego i rozwoju tego działu astrologii, który zajmuje się losem
poszczególnym ludzi177. Ów racjonalizm był oparty na ich wyobrażeniu świata
jako gigantycznego universum. Stoicy wyobrażali sobie wszechświat jako twór
podobny do żywego organizmu człowieka. W człowieku odbija się wszystko to,
co się dzieje we wszechświecie, odbija się zatem również ruch planet i gwiazd.
Kosmos wg stoików jest w człowieku. Stoicy połączyli też koncepcje roku
173
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platońskiego z ideą reinkarnacji. Dla nich człowiek (mikrokosmos) umiera pod
wpływem określonego układu ciał niebieskich, podobnie jak wszechświat
(makrokosmos) zamyka jakiś swój cykl podczas określonego układu ciał
niebieskich178.
Horoskopy były najpierw

stawiane

państwom i władcom.

Dla

indywidualnych ludzi zaczęto stawiać horoskopy dopiero około 350 r. BC, kiedy
to babiloński kapłan Berosus założył pierwszą w dziejach szkołę astrologii179.
Astrologia była związana z przepowiedniami, z których z czasem narodził się
kalendarz. Te naturalne przepowiednie dotyczyły prób odpowiedzi na zwyczajne
pytania: kiedy nastąpi dana pora roku? Jaka będzie pogoda? Czy wiosna
przyjdzie wcześniej? etc. Astrologia znalazła odbicie w średniowiecznym
zegarmistrzostwie. Poza określaniem godzin zegary zaczęły wskazywać także
położenia ciał niebieskich, co było niezbędne do układania horoskopów180.
Geneza astrologii jest bardzo zróżnicowana. Astrologia powstawała niezależnie od
rozwoju cywilizacji i kultur. Świadczą o tym zapiski historyczne i tradycje danych
narodów. Przykładem tego mogą być różne nazwy gwiazdozbiorów, które mimo, że mają
„zwierzęcy” źródłosłów, są inne w każdej cywilizacji181. Punktem łączącym te cywilizacje
była wiara w bogów i bóstwa. Te religie panteistyczne zawierały w sobie elementy
astralne odwołujące się do zjawisk na niebie, co nakładało na kapłanów lub szamanów,
strażników religii, obowiązek bacznego śledzenia tych zjawisk182.
Astrologia jest niewątpliwie wytworem kultury Wschodu: babilońskiej,
arabskiej, mongolskiej, chińskiej. Grecy i Rzymianie, twórcy naszej zachodniej
cywilizacji, byli mniej podatni na astrologię183, jednakże zdarzały się duże wyjątki
odbiegające od tej reguły. W naszej europejskiej kulturze astrologia wzięła swoje
początki z Mezopotamii. Z tego podłoża zaczęła wyrastać astrologia europejska,
która z czasem formowania się ruchu New Age, „przeszła pod jego protekcję”.
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Od najdawniejszych czasów człowiek był zafascynowany przyrodą i jej
pięknem, a także uwarunkowany od groźnych jej zjawisk. Bacznie obserwując
otaczający go świat, zauważył dominującą rolę Słońca, od którego było
uzależnione życie, z którym związane były m. in. uprawa ziemi oraz jej plony.
Także Księżyc nie pozostawał bez znaczenia, gdyż już wtedy stwierdzono
zależności pomiędzy położeniem Księżyca a przypływami morskimi. Te
doświadczenia spowodowały jeszcze głębszą inspirację ciałami niebieskimi184.
Ptolemeusz w swoim dziele „Tetrabiblos” zgromadził większość wiedzy
astrologicznej poznanej w trakcie jego życia oraz zaczerpniętej z historii
astrologii. Była to jego bardzo znacząca praca o astrologii. Katalogi
uwzględniające wielkości gwiazd i planet oraz odległości między nimi, a także
atlasy były wykorzystywane w astrologii i stosowane aż do XVII wieku185.
Ptolemeusz w historii astrologii jest często przedstawiany na rysunkach jako jej
król186. Astrologia, rozsławiona w czasach Ptolemeusza, zyskała wielu
zwolenników. Coraz bardziej zaczęli interesować się tą dziedziną Rzymianie, do
tego stopnia, że pierwszy cesarz rzymski, August Wielki, nakazał bić monety z
wizerunkiem Koziorożca – znakiem jego urodzin187. W Imperium Rzymskim
astrologia stała się modnym stylem życia, była jednym z ważnych środków dla
społecznej egzystencji.
Rozwojowi

astrologii

towarzyszyła

jej

opozycja,

kierująca

się

sceptycyzmem i ostrożnością, a nieraz wrogością. Astrologia była często
wyśmiewana przez starożytnych myślicieli. Przykładem mogą być słowa poety
Eniusza, który oświadczał, iż „horoskopy kosztują jedną drachmę i są o jedną
drachmę za drogie”188. Astrologia na większą skalę spotkała się z krytyką ze
strony wspólnot pierwszych kościołów chrześcijańskich. Pierwsi chrześcijanie, z
miłości ku Jezusowi Chrystusowi, gorliwi i trwali w swoich wyborach i
obowiązkach, stanowczo i definitywnie odrzucili ówczesne modne praktyki
astrologiczne. Po Edykcie Mediolańskim (313 r.), kiedy uznano chrześcijaństwo
184
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za religię Cesarstwa Rzymskiego, astrologia coraz bardziej zaczęła tracić na
popularności. Wiara chrześcijańska kazała odrzucić wszelkie praktyki niezgodne
z duchem Ewangelii – nauką Chrystusa. Pośród zakazanych praktyk była
astrologia, która chciała zdeterminować człowieka przez ograniczenie jego
wolnej woli i przez próby określenia jego przyszłości. Przez to astrologia
popadła w niełaskę w kulturze chrześcijańskiej. Tyberiusz swoim edyktem
wydalił z Rzymu jednocześnie magów i astrologów. W świadomości
mieszkańców Rzymu astrologia łączyła się ściśle z praktykami magicznymi.
Przejawiało się to w niemal powszechnym stosowaniu różnego typu amuletów, a
nawet w zabiegach wywoływania bóstw lub demonów związanych z
poszczególnymi ciałami niebieskimi189. Przez kilka stuleci wiedza astrologiczna
prawie całkowicie została zapomniana. Jedynie na wschodzie, w Cesarstwie
Bizantyjskim,

przetrwała

tradycja

astrologiczna190.

Tradycja

ta

została

zachowana i rozwijana w krajach arabskich, gdzie uczeni arabscy na równi
zajmowali się astrologią i astronomią191. W centrum nauki, jakie stanowiły
miasta

Bagdad

i Damaszek,

były zakładane

największe

obserwatoria

astrologiczne. Astronomia arabska miała silną astrologiczną orientację. Jeden z
największych arabskich astrologów, Abu Maaschar (IX w.), w swoim traktacie
„Introductorium in Astronomiam” pokazał pozytywny wpływ wędrujących
„gwiazd” (siedmiu planet). To jeszcze bardziej ożywiło astrologię i
astronomię192. Dzięki temu astrologia mogła przetrwać do naszych czasów.
Ważną rolę w rozwoju astrologii spełniło średniowiecze. Astrologia coraz
bardziej cieszyła się popularnością, zwłaszcza w kręgach ludzi bogatych i
posiadających w swym ręku władzę. W wyższych sferach coraz modniejsze
stawało się zasięganie rad u astrologów. Dochodziło do wielu nadużyć. Często
królowie czy władcy uzależniali się od astrologii poprzez weryfikacje swoich
decyzji i stawiali ją ponad losy państwa, terytorium czy swoich poddanych.
Ustaliła się pewna tradycja, aby przy każdym szanującym się dworze był tzw.
nadworny astrolog.
189
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To wszystko zaczęło przyczyniać się do prób unaukowienia astrologii. W
pierwszych europejskich uniwersytetach zaczęto wykładać astrologię. Na
uniwersytecie w Bolonii, gdzie m. in. studiował Dante, powstała uniwersytecka
katedra astrologii193. W ślad za nią poszły inne europejskie akademie, a w tym i
pierwsza polska akademia. Na Akademii Krakowskiej została utworzona katedra
astrologii przez Marcina Króla z Żórawicy, który gruntownie zapoznał się z
teoriami astrologicznymi na Uniwersytecie w Bolonii194. W ostatnich latach XV
wieku Akademia Krakowska staje się najwybitniejszą uczelnią astronomiczno –
astrologiczną na przestrzeni całej Europy środkowej. Do najwybitniejszych
astrologów tego czasu, na gruncie polskim, można zaliczyć Jana z Głogowa i
Wojciecha z Brudzewa. Spod pióra tego pierwszego wychodziły pierwsze
prognostyki ukazujące się w prasie drukarskiej w Krakowie. Co ciekawsze, byli
oni z wykształcenia m. in. bakałarzami teologii195. Jednak wraz z postępem i
rozwojem dyscyplin naukowych coraz częściej zwracano uwagę na oddzielenie
nauk szczegółowych od innych prób tłumaczenia świata opartych bardziej na
marzeniach, niż na doświadczeniach i rzeczywistości. Wielu poprzestało na
złudzeniach i zajęciu polegającym na zdobywaniu łatwego „kawałka chleba”,
kosztem wyrządzania krzywdy innym ludziom. Zawód astrologa, mimo sporych
finansowych zysków, był ryzykowny, zwłaszcza wtedy, kiedy horoskopy były
stawiane królom, a przepowiednie nie sprawdzały się. Takim astrologom groziło
więzienie, a często także śmierć. Astrolog zwany Cardanus przepowiedział
królowi angielskiemu Edwardowi VI pięćdziesiąt lat panowania, ale król ten
umarł mając jedynie lat szesnaście. Inny astrolog oświadczył księciu
mediolańskiemu, iż jest przekonany o swojej długowieczności. Gdy książę się o
tym dowiedział, na przekór horoskopom, kazał ściąć jego głowę196. Inny
astrolog, na wezwanie króla, wytyczywszy „niepomyślny” horoskop, stanął
przed wzburzonym władcą, który był gotowy posłać go za to na śmierć. Astrolog
ten inteligentnie odpowiedział królowi, że umrze trzy dni przed śmiercią króla.
193
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Król przeraziwszy się tą informacją, darował mu życie i nawet otoczył go
staranną opieką197. Jak można zauważyć, im większą astrolog wykazywał się
inteligencją, sprytem, błyskotliwością, znajomością podstawowych zasad
psychologii, tym większe odnosił sukcesy w swojej karierze, a także mógł
uciekać przed konsekwencjami swoich błędów.
Astrologowie z końca wieków Średniowiecza i okresu Odrodzenia
należeli, podobnie jak ich arabscy poprzednicy i żydowscy kabaliści198, do grona
ludzi światłych, starannie wykształconych oraz wszechstronnie utalentowanych.
Najsłynniejszym astrologiem tych lat był francuski Żyd, Michel de Nostre Dame
(znany jako Nostradamus). Studiował filozofię w Awinionie medycynę w
Montpellier. Król Francji Karol IX uczynił go swoim osobistym lekarzem.
Nostradamus pisał wierszowane przepowiednie astrologiczne. Były to rymowane
czterowiersze, grupowane po sto, zwane z tego powodu centuriami199.
Upadek astrologii rozpoczyna się w końcu XVII wieku i był związany z
rozwojem fizyki i astronomii. Rewolucja Kopernikańska zadała jej druzgocący
cios. W roku 1666 Ludwik XIV powołał do życia Francuską Akademię Nauk, w
której jego minister Jean-Baptiste Colbert zabronił zajmować się astrologią.
Nieco później Izaak Newton ogłosił swe wybitne dzieło „Philosophiae naturalia
principia mathematica”, które wyjaśniało ruchy planet w Układzie Słonecznym i
podawało ogólny schemat rozwiązywania konkretnych problemów fizyki,
mechaniki i astronomii. Stało się ono podwaliną tych szczegółowych nauk i
ostatecznie przypieczętowało upadek astrologii200.
Początek XX wieku przyniósł pewną zmianę sytuacji. Wraz z rozwojem
antypozytywistycznej reakcji w nauczaniu, sztuce i stylu życia, zainteresowano
się również astrologią. Odrodzenie astrologii było związane z rozwojem grup
ezoterycznych, teozofii i okultyzmu. W 1907 r. powstało w Anglii Brytyjskie
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Towarzystwo Astrologiczne (w Polsce, w Warszawie w 1928 r.)201. Nowe
pokolenie astrologów tworzyli nie uczeni, lecz okultyści. W XIX wieku
astrologowie nadal skupiali na sobie uwagę ludzi zajmujących się okultyzmem.
Wśród nich czołowe role odgrywali członkowie Towarzystwa Teozoficznego na
czele z Heleną Bławacką202. Z czasem głównymi nurtami refleksji astrologicznej
w nauce stawały się obszary nauki o rytmach biologicznych, czyli chronobiologii
a także psychologii, historii sztuki i historii kultury. Astrologia była dla
członków towarzystwa źródłem inspiracji do lepszego rozumienia człowieka i
struktury znaczeniowej ich dzieł203.
Zainteresowanie astrologią odwołuje się do tych potrzeb, których
współczesny model nauki nie jest w stanie zaspokoić. Nie bez przyczyny
astrologia występuje często w powiązaniu z okultyzmem, gdy atakuje
jednostronność współczesnego modelu poznania naukowego, bądź towarzyszy
tendencjom, które negują samą celowość takiej formy poznania (np. w okresie
młodzieżowej kontestacji). Astrologiczne motywy w tekstach piosenek
spopularyzowały określenie hipisów jako dzieci Ery Wodnika. Astrologia
znajdowała swoich zwolenników w większości ruchów okultystycznych, m. in.
w antropozofii Rudolfa Steinera, w której klasyfikacja astrologiczna odgrywała
role symbolicznego zwornika całej doktryny204. Obok tego astrologia znajdowała
pewne pole do swego rozwoju w psychologii. Dzięki Carlowi G. Jungowi,
szczególnie inspirującą stała się dla psychologów współczesnych astrologiczna
systematyzacja cech osobowości. Podejmowała ona próby wykorzystania
symboliki astrologicznej do interpretacji psychologicznej205. To wszystko
zaczęło stwarzać dla astrologii nowe podwoje, możliwości w powiązaniu
nowymi ruchami społecznymi.
W drugiej połowie poprzedniego wieku, po zakończeniu II wojny
światowej, astrologia cieszyła się niesłabnącym powodzeniem. Na całym świecie
zaczynało swą działalność wiele poważnych instytucji zajmujących się
201
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astrologią. Coraz częściej astrologia była częstym przedmiotem rozmów i
dyskusji. W roku 1960, na uniwersytecie Harvarda astrologia pojawiła się jako
temat pracy magisterskiej. Obecnie główne astrologiczne organizacje zrzeszają
wieluset członków. Do takich można zaliczyć Amerykański Związek Astrologów
i Brytyjski Wydział Badań Astrologicznych206.
Powracając do historii, należy zwrócić uwagę, że astrologia uległa z
czasem dalszemu podziałowi. Dziś w większym stopniu mówi się o astrologii
urodzeniowej – astrologia natalna, która skupia swoją uwagę na życiu człowieka.
Oprócz niej, należy wymienić inne rodzaje astrologii obecnie rozpowszechnione,
takie jak: astrologia mundialna – zajmuje się sprawami państw, nacji czy
katastrofami żywiołowymi na ziemi; astrometeorologia – mówi o wpływach
planetarnych na warunki atmosferyczne; astrologia medyczna – frapuje ludzi
tajemniczymi, astralnymi sposobami uzdrawiania; astrologia horarna –
odpowiada na konkretne pytania207.
Spośród tych odmian, największą popularność i znaczenie zyskała,
wspomniana już astrologia urodzeniowa, której fundamentem jest horoskop
urodzeniowy (radix)208. Horoskop urodzeniowy staje się dla ludzi furtką do
wejścia w świat marzeń i złudzeń, a także zachętą do poznania przyszłości swego
życia. Horoskop to schematycznie przedstawiona mapa (obraz lub diagram)
nieba w momencie narodzin człowieka, ustalający kąt i położenie Słońca i
Księżyca oraz wszystkich planet układu słonecznego względem danego miejsca
na ziemi. Kluczem do interpretacji horoskopu jest cały system symboli, znaków,
planet i ich wzajemnych relacji209. Posługiwanie się takimi narzędziami oferuje
szeroki wachlarz dowolności w interpretowaniu horoskopów.
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2. Główne założenia i fundamenty ideowe
W kieszonkowej encyklopedii wiedzy ezoterycznej czytamy. „Nikt nie
musi uczyć się na pamięć nieskończonej liczby kombinacji układów planet (...)
laik, dysponujący pewnymi podstawowymi umiejętnościami i intuicją może
interpretować horoskop i przewidywać możliwy przebieg wydarzeń”210. Czytając
dalej dostrzegamy bardzo ogólne pojęcia dotyczące astrologii. „Każdy horoskop i
każdy znak zodiaku jest „dobry”. Nikt nie powinien martwić się układem planet;
nie ma złych horoskopów, tak jak nie ma złych pór roku”211. Jeśli horoskop
można w dowolny sposób interpretować i jeśli każdy znak zodiaku jest „dobry”,
to dlaczego niektórzy ludzie podchodzą do tego poważnie, uzależniają się od
horoskopów i często podporządkowują swoje życie pod dyktando osoby
interpretującej horoskop? Często bywa, że ich oczekiwania nie pokrywają się z
przepowiedniami wyłuskanymi z astrologicznej interpretacji, a niekiedy
powodują w ich życiu jeszcze większe rozdwojenia i problemy. Mamy tu do
czynienia z manipulacją oraz z ograniczeniem wolności człowieka. Człowiek
przecież może sam zadecydować o swoim życiu w sposób naturalny, na tyle, na
ile jest to możliwe i realne. Ludzie ściśle związani z astrologią, horoskopami
mają ograniczone możliwości wyboru. Człowiek parający się astrologią nie chce
dopuścić do swojego wnętrza głosu Boga oraz działającego i żywego Ducha
Świętego – Boskiej osobowej Energii, pełnej miłości i harmonii.
Dzisiejszy horoskop składa się z 12 zodiaków – symboli zaczerpniętych z
astrologii babilońskiej, która przedostała się na europejski grunt. Ten podział
wynika z obwodu ekliptyki212, która wynosi 360˚. Obwód ten został umownie
podzielony na dwanaście równych części zwanych Zodiakiem213. Zodiak lub
zwierzyniec niebieski jest pasem na sferze niebieskiej, rozciągającym się wzdłuż
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ekliptyki. Na tle Zodiaku poruszają się Księżyc i planety214. Każda część
ekliptyki wynosi 30˚ i ma odrębną nazwę zaczerpniętą od nazw gwiazdozbiorów.
W ten sposób horoskop jest zapisywany w koło (360˚). Każda część (1 /12)
nazywa się domem, jest wynikiem dobowego ruchu Ziemi wokół własnej osi.
Każdemu domowi odpowiada jeden Zodiak, a także każdy z domów symbolizuje
odpowiednią dziedzinę życia człowieka215. Każda planeta w układzie
słonecznym (w ograniczonej liczbie 12), która przypisana jest do odpowiedniego
znaku zodiaków, jest nazywaną władcą tego znaku216. Należy wziąć pod uwagę,
że astrologia kieruje się swoimi prawami, często pomieszanymi i sprzecznymi z
astronomią. I tak pod pojęciem „planeta” kryją się takie ciała niebieskie, jak
Słońce i Księżyc. Mimo odkryć nowych planet w układzie słonecznym, w latach
późniejszych niż powstanie i rozkwit astrologii, system astrologiczny nie zawalił
się a wręcz, „ubogacony”, rozwinął się jeszcze bardziej. Nowo odkryte planety
takie jak: Uran (odkryty w 1781 roku), Neptun (1846 r.) i Pluton (1930 r.) stały
się „współwładcami” wraz z innymi wcześniej poznanymi planetami, które
pełniły, między innymi, zasadniczą funkcję i znaczenie w zodiaku. Na rysunku,
zamieszczonym w aneksie, graficznie widać ten podział217.
Należy zwrócić uwagę na znaki Zodiaku, które wykazują podobieństwo.
Podzielono je na grupy wg tzw. żywiołów i jakości. Żywioły obejmują cztery
grupy znaków. Każdy z nich zawiera po trzy znaki. Co czwarty jest oddalony od
siebie o 120˚ pozostając w tzw. trygonie. Do żywiołu ognia należy znak Barana,
Lwa i Strzelca; do żywiołu powietrza – znak Bliźniąt, Wagi i Wodnika; do
żywiołu ziemi – znak Byka, Panny i Koziorożca; zaś do żywiołu wody – znak
Raka, Skorpiona i Ryb. Oprócz żywiołów występują jakości, które są podzielone
na trzy grupy, po cztery zodiaki w każdym. Wyróżniamy trzy znaki jakości: znak
kardynalny, znak stały i znak zmienny. Wg tradycyjnej astrologii można
podzielić znaki zodiaków na pozytywne i negatywne. Ten podział występuje pod
względem emitowanej na znaki energii. Występują one na przemian, począwszy
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do znaku Barana, który jest znakiem pozytywnym218. Każdy znak zodiaku jest
postrzegany w tych ramach i w zależności od tego jest interpretowany.
Możliwości interpretacji są duże i zakresy szerokie co powoduje pewną
dowolność w stawianiu horoskopów i jego interpretacji. Warto zwrócić uwagę na
niezgodności, które występują nieraz zbyt często w danej astrologicznej
konwencji. Przykładem tego, może być brak spójności i jasności przy podziale
znaków Zodiaku na pozytywne i negatywne oraz stwierdzenie, że każdy Zodiak
jest dobry. Jak już zostało wspomniane, planety odgrywają istotną rolę w
astronomii, m. in. patronując Zodiakowi. Jak się okazuje planety mają swoje dni
tygodnia, w których wpływ ich jest dominujący. Słońce ma największy wpływ w
niedzielę, Księżyc w poniedziałek, Mars we wtorek, Merkury w środę, Jowisz w
czwartek, Wenus w piątek, Saturn w sobotę219. W astrologii duże znaczenie mają
liczby. Do liczb szczęśliwych zalicza się: pięć, siedem, piętnaście, czterdzieści,
zaś liczbą nieszczęśliwą jest trzynaście220. Astrologia posługuje się wieloma
symbolami, które określają: znaki Zodiaków, planety oraz inne aspekty
wchodzące w jej skład. Szczegółowe przedstawienie symboli astrologicznych
jest zawarte w końcowej części tej pracy221. Tam też jest przedstawiona tabela,
zwierająca astrologiczne zestawienie każdego znaku Zodiaku powiązanego z
jego aspektami222. Podchodząc racjonalnie do astrologii i horoskopów można
mieć wiele wątpliwości natury logicznej, naukowej i przede wszystkim
duchowej, związanej z wiarą człowieka. Cała zawiłość pełni rolę zaciemniania i
manipulacji człowiekiem.
Niektórzy mając na uwadze silne argumenty, przemawiające przeciwko
astrologii, zajmują się astralistyką. Astralistyka, w odróżnieniu od astrologii,
zajmuje się interpretacją zjawisk religijnych, podkreślając dominującą rolę ciał
niebieskich w powstawaniu mitologii ludów pierwotnych i starożytnych, uznając
przy tym, że religia tych ludów wywodzi się z mitów astralnych. Termin
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„astralistyka” jest polskim neologizmem wprowadzonym do religioznawstwa
przez Andrzeja Niemojewskiego223.
Należy podkreślić, że sam horoskop jest obrazem godziny, gdzie w sposób
jednoznaczny określa dany moment. Jako obraz godziny rysuje się jedyny
schemat przedstawiający położenie planet w rozpatrywanym momencie, gdzie
położenia wiążą się z dobowym ruchem Ziemi (położenie tzw. horoskopowe –
domy horoskopów) oraz ruchem rocznym (położenie ekliptyczne zawarte w
znakach Zodiaku). Dopiero po rozrysowaniu horoskopu, następuje jego
interpretacja, zależna od celu, w jakim horoskop został sporządzony. Tak, więc
sam horoskop dla astrologa jest tym, co rysunek zegarka i nie ma nic wspólnego
z magią czy wróżbami. Natomiast jego interpretacja wchodzi na teren grząski,
bardzo kontrowersyjny i jest głównym, przewijającym się wątkiem w tej pracy.
Dla przedstawienia i lepszego zrozumienia powyższego zagadnienia, w aneksie
tej pracy został umieszczony przykład diagramu – horoskopu natalnego224.

3. Nowa koncepcja astrologii w New Age
Astrologia dzisiejsza (jako szarlataneria w naukowym wydaniu) jest
rozbudowanym systemem wiedzy o powiązaniach konfiguracji planet z
psychologiczną stroną człowieka225. Tak twierdzi spora część ludzi stykających
się często z astrologią. W dodatku ci sami twierdzą, że astrologia jest wiedzą
empiryczną,

trudno

dostępną,

gdyż

wymaga

licznych

operacji

matematycznych226. Pociąga to za sobą związek astrologii z tajemną wiedzą
magiczną. Symbolika astrologii ma za zadanie wzmacniać wiarygodność magii.
Z pomocą temu przychodzą talizmany, amulety i breloczki, które w astrologii
oddziaływują na zasadzie autosugestii; mogą mieć one znaczenie dodatnie jako
zabieg psychoterapeutyczny. Za astrologią stoją inne „magiczne cuda”. Tarot ma
223

H. Hoffmann, Astralistyka, wyd. Nomos, Kraków 1991, s. 5.
Zob. Aneks, Rys. 5, s. vii.
225
D. Harkley, Magia astrologii, dz. cyt., s. 7.
226
Tamże, s. 10.
224
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także wspólne cechy z astrologią. Oprócz przepowiadania przyszłości, stanowi
on system symboli będących kluczem do tajemnic uniwersalnych i korzysta z
astrologicznych znaków zodiaku. Numerologia jest również połączona z
astrologią. To co w numerologii jest wiedzą, pochodzi od astrologii. Ponieważ
numerologia opiera się na zasadach magicznych, tym też astrologia jest z nią
powiązana. Duże znaczenie symboli astrologicznych występuje w chiromancji,
która także ma ambicje, aby przepowiadać przyszłość na podstawie linii rąk
człowieka227. W chiromancji wykorzystano astrologiczną klasyfikację. Z tego
wynika, że wszystkie sposobności przepowiadania przyszłości człowieka, w
pewnym punkcie łączą się czerpiąc z jednego źródła, jakim jest magia.
Wiedza tajemna, cały ezoteryzm, jest jednym z głównych filarów New
Age. Człowiek w poszukiwaniu źródeł wiedzy dochodzi nieraz do różnych
przypuszczeń i wyobrażeń wynikających z pożądania rzeczy i drugiego
człowieka. W swoim egoizmie jedynie sam pragnie posiąść cel, by móc
„górować” nad innymi i uważać siebie za wybranego, wtajemniczonego i
posiadającego władzę.
Typowymi przykładami astrologii w New Age są wypowiedzi astrologów
w dokumentalnym filmie pt. „Dziennik tajemnic. Astrologia jako nauka?”. Sam
film propaguje tezy bliskie ludzi New Age. Warto przytoczyć parę fragmentów i
cytatów, które dziś powszechnie są proklamowane przez sprzymierzeńców Ery
Wodnika. Zdaniem astrologa New Age „człowiek pojawia się na świecie w ściśle
określonym

czasie

i

przestrzeni.

Wszechświat

wibruje

z

pewnymi

częstotliwościami i człowiek w momencie narodzin dziedziczy tę wibracyjną,
kosmiczną energią. Ta chwila w czasoprzestrzeni zostaje w nim zatrzymana i
skrystalizowana”228. W innym miejscu astrologowie w taki sposób uzasadniają
związki pomiędzy gwiazdami a ludźmi, „nie jesteśmy tu przez przypadek,
staliśmy się tym, kim jesteśmy, bo tak właśnie chciał poprowadzić nas
uniwersalny umysł. Ludzki pełny potencjał nie został jeszcze osiągnięty,

227

Por. Tamże, s. 22-40.
Zob. Dziennik tajemnic. Astrologia jako nauka?, [film], Discovery Sci-Trek, 13.03.2003, godz.
3.00 – 3.50, czas 2 min.
228
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ponieważ jest wiele innych spraw, z których nie zdajecie sobie sprawy”229. Ta
wypowiedź, podobnie jak inne, przedstawiają astrologię w New Age jako
rozszerzający się na szeroką skalę neopogański zabobon.
New Age także pod płaszczem awangardy i sztuki chce narzucić
dzisiejszemu człowiekowi neopogański styl życia. Dzięki astrologii odkrywa
przed innymi źródła mocy oraz sposoby do ich samorealizacji. To dzięki
umysłowi, otwarciu się na nowy czwarty wymiar – sprzysiężeniu z Wodnikiem,
można leczyć i przekształcać siebie i całe społeczeństwa230. Czas Nowej Ery jawi
się jako ideał przyszłości, zaś astrologia toruje mu drogę w duchowości, która
jest odzwierciedlana w pięknie nieba, gwiazd i towarzyszącym zafascynowaniu
się jej tajemniczością. Astrologia idąc z duchem postępu i nowoczesności nie
zaniedbuje dzisiejszych problemów, często wynikających z szybkiego postępu
cywilizacji. Era nowoczesnej technologii często powoduje u ludzi duchową
pustkę oraz samotność. Młodzi ludzie coraz częściej sięgają po alkohol i
popełniają

samobójstwa.

Niezagospodarowana

pustka

jest

„kąskiem”

oczekiwanym przez astrologię Nowej Ery, która chce dać im swą „miłość”.
Bywa również, że bezpodstawnie wkracza w osobowe więzi między mężczyzną i
kobietą, określając ich związek. Jak twierdzi Sydney Omarr – światowej sławy
astrolog – astrologia jest tą dyscypliną nauki, która zajmuje się synchronizacją
pozycji planetarnej ze sprawami ziemskimi, łącznie z ludzkim charakterem i
potencjałem. Ma do czynienia również z jungowską koncepcją głoszącą, że
wszystko zrodzone lub stworzone w danym momencie, nabiera cech
charakterystycznych dla tegoż momentu231. Ta dewiza jest pretekstem astrologii
do wkraczania we wszelkie dziedziny życia, nawet w te intymne.
Dzisiejsza astrologia wiąże się, przynajmniej pośrednio, z tym wszystkim,
co zostaje promowane przez RNE. Duchowość Nowej Ery jest bogatym źródłem
dla astrologii, która ma poparcie w parapsychologii, gnozie, okultyzmie, czarach,
cudownych uzdrowieniach, sektach, jodze, szamanizmie, kabale, homeopatii,
filozofii Wschodu i wielu innych dziedzinach będących częścią składową New
229

Tamże, czas 18 min.
Informator New Age, XXIII ogólnopolskie seminarium zakładu estetyki, Instytut filozofii
uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1995, s. 22.
231
J. Saunders, Ogród. Znaki miłości, wyd. Astrum, Wrocław 1999, s. 10.
230
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Age. Astrologia za wszelką cenę chce w Epoce Wodnika osiągnąć status
naukowy. Chce, by traktowano ją na równi z innymi naukami. Drogę toruje sobie
poprzez współczesną psychologię, filozofię, estetykę czy socjologię, przez ludzi
nauki zafrapowanych astrologią lub innymi zjawiskami paranormalnymi. Im
dłużej drąży, tym łatwiej osiąga swój cel. Tam gdzie dawniej była radykalnie
ignorowana, teraz bez zastrzeżeń jest przyjmowana. Nie dziwi dzisiaj fakt, iż
astrologia mogła stać się tematem referatu wygłoszonego w Państwowej
Akademii Nauk232, czy być propagowana na wielu uczelniach. Powstaje coraz
więcej szkół astrologii. Przykładem może być Akademia Astrobiologii w Łodzi
czy Białymstoku, która nie może się doczekać swoich absolwentów z tytułem
magistra astrologii.
W dzisiejszej astrologii New Age można spotkać się z terminem
„podwójna astrologia”. Podwójna astrologia zestawia europejskie znaki
astrologiczne z chińskimi, tworząc znaki podwójne. Wg niej każdy człowiek ma
dwoistą naturę. Podwójna astrologia jest połączeniem astrologii europejskiej i
wschodniej. Chińczycy inaczej dzielą czas niż większość ludzi na świecie.
Zamiast stulecia mają sześćdziesięcioletnie cykle, które składają się z
dwunastoletniego okresu. Każdy znak chińskiego horoskopu przypada na jeden
rok. W sumie, po połączeniu z symboliką tradycyjną, podwójna astrologia
zawiera sto czterdzieści cztery znaki. Przez to podwójna astrologia jeszcze
szerzej chce pogłębić znajomość natury ludzkiej233.
Coraz częściej można słyszeć w New Age o astrologii wedyjskiej,
wywodzącej się z tradycji hinduskiej. Poprzez sporządzanie dodatkowych 15
diagramów interpretacja staje się w ogólności szersza. Oprócz 12 znaków
Zodiaku występuje 27 znaków Księżycowych, które rzekomo analizując cykle
natury, przyczyniają się do trafniejszych przepowiedni. Zasadniczą różnicą
pomiędzy zachodnią astrologią jest dostosowanie się przez astrologie wedyjską
do zjawiska precesji, o którym będzie mowa w dalszej części tej pracy234.
232

Referat Wojciecha Jóźwiaka, pt. „Astrologia na progu nauki”, został wygłoszony 9 marca
1999 roku w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie.
233
Por. S. White, Nowa podwójna astrologia. Oryginalne połączenie dwóch wielkich systemów
astrologicznych: chińskiego i zachodniego, wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1992, s. 9n.
234
Zob. Dziennik tajemnic. Astrologia jako nauka?, [film], czas 25 min.
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Nie sposób przeoczyć jedną, znaczącą w bibliografii astrologicznej
pozycję pt. „Mandala życia” autorstwa Leszka Weresa i Rafała Prinke235.
Książka ta jest kompendium współczesnej wiedzy astrologicznej dla jej
zwolenników i wielbicieli o pseudonaukowych zainteresowaniach. Lektura ta
wywiera duży wpływ na kształtowanie się zachowań i postaw wobec astrologii
Nowej Ery na gruncie polskim. Opatrzona wstępem przez gnostyka – Jerzego
Prokopiuka, zachęca czytelnika do przeżywania renesansu astrologii, który
opiera się na przemianie psychicznej człowieka i jego nowej świadomości w
holistycznej wizji świata. Książka ta na potwierdzenie, iż astrologia jest
skomplikowanym i rozległym systemem wiedzy, przytacza we wstępie cytaty
postaci znanych z historii. Astrologia jest promowana jako wiedza o człowieku i
jego miejscu we wszechświecie. Ta humanistyczna astrologia pomija błędy z
historii astrologii oraz modyfikuje jej zasady i zastosowania w zależności od
potrzeb ludzi Nowej Ery. Wiedza astrologiczna została sklasyfikowana w trzech
poziomach: astrologii wulgarno – wróżbiarskim, psychiczno – medycznym oraz
symboliczno – duchowym236. Te dwa ostatnie rodzaje mają postawione zadanie
służenia człowiekowi dla jego rozwoju i nowej transformacji w duchu New Age.
„Mandala życia” jest biblią dla wielu ludzi, którzy lubują się w „gwiezdnych”
marzeniach o swoim życiu.
Astrologia New Age to szereg podobnych i różnych poglądów wielu
astrologów. W dzisiejszej skomputeryzowanej dobie, można tworzyć horoskopy
za pomocą programów komputerowych237. Sam horoskop jest zdjęciem
najbliższych ciał niebieskich na nieboskłonie w konkretnym czasie i miejscu.
Najważniejszym zadaniem astrologa było sporządzenie horoskopu, który musiał
opierać się na rzetelnej wiedzy astronomicznej. Sporządzany horoskop jest
opisem wyglądu nieba w momencie narodzin osoby, której stawia się horoskop.
Przez to, że nieboskłon wykonuje ruch obrotowy, wygląd nieba zmienia się
wyraźnie w ciągu godziny. Astrologowie za moment urodzenia uznali chwile
235

L. Weres, R. Prinke, Mandala życia. Astrologia – mity i rzeczywistość, wyd. Medix Plus,
Poznań 1996.
236
Tamże, s. 33.
237
Na internetowych witrynach poświęconych astrologii można skopiować proste programy
komputerowe do obliczenia. Do najpopularniejszych można zaliczyć: Urania oraz Astrolog.
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odcięcia pępowiny. Poprawność i dokładność horoskopu jest ograniczana w
czasie i przestrzeni. Dopiero przy próbach interpretacji horoskopu zaczynają
pojawiać się nieraz często duże rozbieżności. Interpretacja horoskopu będzie
zawsze sztuką, ponieważ wymaga ona nie tylko wiedzy, ale również szczególnej
zdolności intuicji238. Tak więc astrolog pretenduje nie tylko do roli naukowca, ale
do roli artysty, który podczas seansu każe naiwnym klientom słono płacić.
Współczesna astrologia nie tylko jest sztuką patrzenia w niebo, ale
zaczyna pretendować do miana sztuki patrzenia w duszę człowieka. Współcześni
astrologowie twierdzą, iż nurt humanistycznej (New Age`owskiej) astrologii
oferuje ludziom szansę rozwiązywania szeregu konfliktów, kompleksów i
problemów duchowych, z którymi nie są w stanie poradzić sobie wszelkie ruchy
religijne, psychologia oraz wiele dziedzin medycyny konwencjonalnej i
naturalnej. Astrologowie w New Age są postrzegani jako profesjonaliści od
spraw duchowości człowieka i jego zachowań. Pełnią funkcje psychoterapeutów,
doradców życiowych. Wielu ludzi traktuje ich na serio, są dla nich wyrocznią i
swoje

postępowanie

porównują

z

ich

przewidywaniami.

Jednak

w

rzeczywistości, w przeciwieństwie do innych zawodów bardziej znaczących w
życiu

człowieka,

astrologiem

może

zostać

każdy

człowiek,

nawet

niewykształcony uczeń. Każdy, kto przynajmniej w dostatecznym stopniu
opanował wiedzę ze szkoły podstawowej, może już uprawiać astrologię239.
Trzeba zwrócić uwagę, że astrolog posługuje się teorią przybliżonego
prawdopodobieństwa240 oraz że astrologowie nie biorą pod uwagę całokształtu
nieznanych nam wpływów kosmicznych241. Prognozy mogą jedynie wahać się w
granicach większego lub mniejszego prawdopodobieństwa. Obliczono, że każdy
horoskop powtarza się mniej więcej ok. 172 razy. Tymczasem mieliśmy jednego
Kopernika, Chopina, Mickiewicza. Jak to wytłumaczyć? Astrologia odpowiada
238

Alexander von Pronay, Zarys astrologii urodzeniowej, wyd. Studio Astropsychologii,
Białystok 1993, s. 26.
239
Tamże, s. 29.
240
Teoria prawdopodobieństwa twierdzi, iż z doświadczenia życiowego wynika, że nie
wszystkie losy wygrywają. Jednak astrologia kieruje się filozofią ślepego przypadku. Nie zwraca
uwagi na to, że ze statystyk demograficznych wynika, iż co sekundę przychodzi na świat dwoje
dzieci, całkiem do siebie niepodobnych. Natura nie lubi się powtarzać.
241
Por. A. Łaszowski, Człowiek z punktu widzenia astrologii, w: M. Szyszkowska [red.], Wokół
człowieka, wyd. PWN, Warszawa 1988, s. 158n.
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„otóż ci pozostali nie mieli po prostu warunków i możliwości. Może się urodzili
gdzieś w dżungli lub na pustyni, i na skutek tego ich wspaniale predyspozycje
poszły na marne”242.
Astrologia przypisuje sobie wiele osób znanych z historii, które wg niej
zajmowały się astrologią. Jest co najmniej bardzo wątpliwe, iż wybitni
astronomowie, tacy jak: Kopernik, Newton, Giordano Bruno, zajmowali się tą
pseudonauką. Bywa też, że astrologia ośmiesza ludzi nauki, jej przeciwników.
Wystarczy wspomnieć, chociażby, wybitnego uczonego z okresu średniowiecza
Pico de Mirandolę, który napisał 12-tomowe dzieło, w którym udowadniał, że
astrologia to bzdura. Astrologia podaje, że ów uczony zmarł dokładnie w czasie
przepowiedzianym dla niego w horoskopie sporządzonym przez astrologów243.
Dziwić może fakt, że wielu poważnych, albo być może udających
poważnych, ludzi, w sprawach kluczowych lub ważnych w życiu, odwołuje się
do astrologii, która buja w obłokach i zwodzi zagorzałych i oddanych jej
sprzymierzeńców. Podstępne jej działanie sprawia, że łatwo można wpaść w jej
sidła. Mocno dziwi fakt, iż wielu znanych uczonych dało się ponieść magii
astrologii. Warto wspomnieć tych z nowożytności: Alberta Einsteina, który
mówił, że „astrologia jest nauką. Nauką samodzielną. Wyjaśnia nam ona wiele,
bardzo wiele. Z jej znajomości dużo się nauczyłem i wielokrotnie odnosiłem
korzyści. Wiadomości z geofizyki uwidoczniają nam potęgę gwiazd i ich wpływ
na losy istot ziemskich. Astrologia to fakt w pewnym sensie”244. Carl Gustaw
Jung, fanatyk astrologii, tak wypowiadał na jej temat. „W astrologii mieści się
cała wiedza psychologiczna starożytności. Jest to fakt udokumentowany licznymi
statystykami. Ta wiedza zbliża się do współczesnej psychiatrii. Ja sam, kiedy
mam pacjenta, którego nie mogę rozgryźć metodami tak zwanymi naukowymi,
rysuje wówczas jego horoskop i mam go, całkowicie rozszyfrowanego"245.
Nie brakuje w dzisiejszych czasach znanych ludzi wywodzących się ze
środowisk politycznych, którzy, na wzór niektórych władców starożytnych i
242

Juliusz Jas, Wierzyć nie wierzyć czyli księga horoskopów. wyd. Epoka, Warszawa 1987, s.

8.

243

Tamże.
Tamże, s. 5.
245
Tamże, s. 7.
244
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średniowiecznych, korzystają z porad u astrologów. Prezydent USA Ronald
Wilson Reagan posiadał swojego astrologa – Joan Quigley246, z którą
konsultował się w sprawach dotyczących jego kariery a także spraw wagi
państwowej. Jego astrolog określał, kiedy miał lecieć samolotem, kiedy miał
mieć konferencje czy spotkania, tak by wpływ gwiazd był najlepszy na jego
prezydenturę i by mógł odnosić największe korzyści. Sprawy państwowe także
pozostawały na szali astrologii. Dla przykładu, w wyborze na sędziego Sądu
Najwyższego posłużono się poradami astrologicznymi. Zaś odpowiedni czas na
ogłoszenia kolejnej kampanii prezydenckiej został zapoczątkowany przez
prezydenckiego astrologa. Oprócz Reagana, znaną osobistością była księżniczka
Diana, która była uzależniona od przepowiedni astrologicznych. Także inni
dzisiejsi politycy, ekonomiści korzystają z porad astrologicznych247.
Astrologia nowoczesna coraz bardziej zbliża się do psychologii,
natarczywie stukając do bram uniwersytetów. C. G. Jung przybliża astrologię do
psychologii i podejmuje nieudane próby jej unaukowienia. Dla astrologii otwiera
nowe możliwości, takie jak stosowanie jej w psychoterapii. Pojawiają się
astrologiczne aspiracje w medycynie, gdzie dzięki horoskopowi lekarz może
postawić lepszą diagnozę. Astrologia pragnie zawładnąć całym życiem
człowieka. Jeden z polskich astrologów, L. Szuman, pisał, że data śmierci jest
astrologicznie

nieuchwytna,

aczkolwiek

przypuszczalna

w

około

15%

przypadków248. Mimo, że data śmierci człowieka jest poza zasięgiem, astrologia
chce znać tę odpowiedź. Jung twierdzi, że planety i zodiak są utrwalone w
samym człowieku tak samo jak we wszechświecie. Nazwani przez ludzi
starożytnych bogowie, to w rzeczywistości symbole dla sił, tego, co
nieświadome. Symbole te nosi w sobie jako treści duchowe każdy człowiek. Tak
właśnie należałoby rozumieć zależność duszy ludzkiej i gwiazd, nie w
kategoriach przyczyny i skutku (przyczynowość), ale jako synchroniczność249.
Niektórzy astrologowie, broniąc swojego rynku pracy, twierdzą, że
astrologia Nowej Ery nie jest nauką dla wszystkich, gdyż wymaga ona
246

Zob. Aneks, Rys. 8, s. viii.
Zob. Dziennik tajemnic. Astrologia jako nauka?, [film], czas 17 min.
248
L. Szuman, Astrologiczna charakterystyka typów ludzi w zarysie, Poznań 1978, s. xii.
249
Alexander von Pronay, dz. cyt., s. 27.
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rozległych kwalifikacji250. Astrologia stara się każdą krytykę zepchnąć na
fałszywe tory. Dla niej nie są ważne stawiane dzisiaj zarzuty, do których i tak się
ustosunkuje po swojemu. Jak się okazuje, astrologię, gwiazdozbiory w ogóle nie
interesują, nie jest istotne, iż w ciągu dwóch tysięcy lat nastąpiło przesunięcie
gwiazdozbiorów251.
Niewątpliwie Ruch Nowej Ery przywrócił astrologii, utraconą wśród
warstw wykształconych, pozycję wiedzy godnej traktowania na serio i wartej
żmudnego studiowania. Nowa koncepcja astrologii w RNE rozwija holizm.
Główna teza tego ruchu przekonuje o sensownym powiązaniu wszystkich
obszarów wszechświata. Popularyzacja „astrologii bulwarowej” w większości
czasopism ma zachęcić jej czytelników do otwarcia się na sferę tajemniczości
opartej na ezoteryzmie oraz wzbudzić zainteresowanie podrzędnymi sprawami w
życiu człowieka. Zdominowanie życia człowieka, jego godności i wartości oraz
duchowości, jest wynikiem wielkich aspiracji ludzi reprezentujących New Age.
Astrologia New Age stara się zasugerować człowiekowi, aby uwzględniał w
projektowanych przedsięwzięciach własną dyspozycję psychiczną, wyznaczoną
przez układ planet w momencie realizacji owych zamierzeń. Prekursor astrologii
humanistycznej, amerykański myśliciel, Dane Rudhyar, usiłuje dopomóc
człowiekowi

w

zrozumieniu

własnego,

indywidualnego

potencjału

psychofizycznego (określonego przez układ ciał niebieskich w momencie
narodzin). Astrologia humanistyczna, zgodnie z duchem Nowej Ery, pragnie
pogodzić w obrębie swej sztuki ezoteryczny rodzaj wglądu w rzeczywistość oraz
naukowy język i typ argumentacji252. Jednak nowe tłumaczenie astrologii nie
eliminuje wielu ciągnących się przez lata wątpliwości i zastrzeżeń co do
twierdzeń astrologicznych.
Współczesna zachodnia astrologia humanistyczna akcentuje związek
człowieka z kosmosem. Nie są istotnie ważne wydarzenia w sensie wróżbiarstwa
astrologicznego. Horoskop czy kosmogram ukazuje się jako przesłanie z niebios.
Warty podkreślenia jest fakt, że dzisiejsza astrologia zakłada przeżycie koła
250

L. Szuman, dz. cyt., s. xiv.
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narodzin i śmierci, czyli uznaje doktrynę reinkarnacji, która jest sprzeczna z
katolicką doktryną wiary i Bożym planem zbawienia. Horoskop urodzeniowy,
jak się okazuje, jest swoistym zapisem karmy, pełni rolę scenariusza aktów życia
człowieka253.
Obecna astrologia w New Age odnosi swój sukces wśród ludzi słabo albo
wcale niezwiązanych z chrześcijańską wizją szczęścia i miłości. „Odkrycie”
podświadomości przez Z. Freuda i badania nad nieświadomością zbiorową C. G.
Junga spowodowały, że ich rozważania pozwoliły popatrzeć na astrologię jako
na naukę otwierającą przed człowiekiem drogę samopoznania i wiedzy. Sukces
psychologii humanistycznej zachęcił do równie humanistycznego spojrzenia na
astrologię jako na naukę nie o „gwiazdach”, ale o człowieku254.
Carl Gustaw Jung, twórca psychologii analitycznej, wypowiedział się o
psychologii: „pewne jest, że astrologia może dać wiele psychologii, mniej można
jednak powiedzieć o tym, co ta ostatnia może ofiarować swojej starszej
siostrze”255. Dla niego horoskop to najdokładniejszy opis struktury osobowości
człowieka. Horoskop jest przydatny tylko tym, którzy szukają lepszego kontaktu
ze sobą, z wewnętrzną ścieżką ludzkiego samorozwoju. Według Junga każda
epoka pozostawia ślad nieświadomości zbiorowej. Zapisują się w niej kolejne,
jednostkowe doświadczenia. Jednocześnie każda epoka ma związek z
poprzednimi erami, dzięki zapisanym już doświadczeniom256. Człowiek jest
poddany przemianom psychicznym, jakie towarzyszą przy przejściu w kolejną
epokę. Wg niego znajdujemy się obecnie na przełomie dwu epok, Ery Ryb i Ery
Wodnika. Pragnieniem Junga było, aby ludzkość była bardziej świadomie
przygotowana na przeżycie przejścia w czasy Nowej Ery – Ery Wodnika257. To
całe przedsięwzięcie koncepcji Jungowskiej zostało pozytywnie zaszczepione we
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współczesnej astrologii, która uparcie deklaruje przyjście Ery Wodnika, a z nią
wiele zachodzących zmian.

4. Opozycja Ery Ryb wobec Ery Wodnika
Tempo przemian technicznych w cywilizacji przełomu XX i XXI wieku
powoduje,

iż

jesteśmy

świadkami

zmian

zachodzących

szybciej

niż

kiedykolwiek. To, co jest stare, zawsze zostaje zastępowane przez nowsze,
często lepsze i nowocześniejsze technologie. Takie przyzwyczajenie może
przekładać się na inne płaszczyzny życia społecznego. W ślad za tym idzie
polepszenie warunków życiowych, nowa moda i styl życia, a niekiedy
zanegowanie wartości moralno – etycznych, przełamanie granic między
narodami i ich kulturą, i tradycją oraz zatracanie różnic w religii. W
konsekwencji asertywna postawa człowieka ulega zatraceniu, a jako kolejny etap
tego procesu następuje rozluźnienie w obrębie sfer tworzących człowieka jako
osobę wolną i rozumną, stworzoną na Boży obraz. To, co bywało ważne, ulega
rozpadowi258. Ku temu spieszy astrologia, jako pseudonauka, która pukając do
bram uniwersyteckich poprzez swoich wielbicieli, woła „weźcie mnie choć jako
dział nowoczesnej psychologii. Przecież, o mędrcy, wszelkie wypadki waszego
życia są zapisane w gwiazdach a ja ich wam objawie, to dzięki mnie bieg
wszechświata i historii będzie zmieniony. To ja wam przyniosę nowy ład, nową
ludzkość, nową religię”.
New Age zostało ogłoszone pod koniec lat 60-tych XX wieku. W tych też
latach powróciła wiara w astrologię. Astrologia ma wielki udział w kształtowaniu

258

Ten rozpad nie jest wynikiem samoistnym, wręcz odwrotnie i nieproporcjonalnie. Jest to
pewien ściśle określony cel, sporządzony przez odpowiednią grupę społeczną, która jest
stanowczo w opozycji i wrogości do zasad zaczerpniętych z Ewangelii. Ta grupa społeczna nie
przyjmując Chrystusa, nawet jako człowieka, obrała sobie za swego władcę Księcia Tego
Świata i jemu jest całkowicie podporządkowana. Pod tą zwierzchnością wciela w swe szeregi
ludzi, którzy walczą z Bogiem, religią i zasadami moralnymi. Korzystając z najlepszych
zdobyczy technicznych oraz posługując się wyrafinowaną propagandą i manipulacją chcą za
wszelką cenę oddalić człowieka od Chrystusa – Jedynego Pośrednika pomiędzy człowiekiem a
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świadomości ludzi, że „Nowa Era jest tuż tuż”259. Od tego czasu wyczuwa się
niezmierne oczekiwanie na nową erę, która by zmieniała obecny stan świata i
świadomość człowieka260. Astrologia jest niezbywalną częścią New Age. To ona
była przy narodzinach ruchu i była także dawczynią jego imienia – Ruchu Nowej
Ery. Nazwa „Nowa Era” ma w swojej nazwie wpisany cel, jakim jest
propagowanie czegoś innego i nowego. Ta nowa era ma być w opozycji do
dotychczasowej historii świata. Początek sięga roku 1937, kiedy to francuski
astrolog, Paul Le Cour, wydał książkę pt. „Epoka Wodnika”261. W niej umieścił
swoje

obserwacje,

że

zmiany

cywilizacyjne

dokonują

dramatycznych

przyspieszeń w momencie, gdy 21 marca Słońce zmienia znak zodiaku. I tak w
latach 4320-2160 BC Słońce znajdowało się w dniu 21 marca w znaku Byka.
Skojarzył ten fakt z kultem byka rozpowszechnionym na Bliskim Wschodzie.
Następnie w latach 2160-0 BC Słońce w dniu przesilenia wiosennego znajdowało
się w znaku Barana. I ten fakt porównał do religii, w której baran był składany
jako ofiara całopalna. Kolejna era rozciąga sie od narodzin Chrystusa do 2160
roku, w której to Słońce w pierwszy dzień wiosny jest w znaku Ryb. Wg niego
właśnie ta epoka jest tylko chrześcijańska. Zaś po roku 2160 ma przyjść nowa
era – era Wodnika262. Następcy poszli jeszcze dalej, twierdząc, że człowiek może
przyspieszyć zmianę astrologicznych epok. Może tego dokonać przez zbiorowy
wysiłek duchowy263. Potrzebna jest tylko wielka praca duchowa, by przyspieszyć
przyjście nowej ery, a z tym i kres chrześcijaństwa. Stąd też zagorzali
przeciwnicy chrześcijaństwa, a zwłaszcza katolicyzmu mocno angażują się i
żywo w tym uczestniczą. Kolejne ery wiążą się ze zjawiskiem precesji osi obrotu
ziemskiego, w wyniku czego tzw. punkt wiosennej równonocy zmienia swe
położenie sferze niebieskiej. Jeden pełny cykl precesji trwa ok. 25870 lat – tzw.
rok Platona. Dzieląc go na 12 występujących sfer niebieskich, otrzymujemy
długość jednej ery – ok. 2155 lat. Często tę datę zaokrągla się do 2000 lat. W
259
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Zmiana świadomości ma polegać na całkowitym zmanipulowaniu człowiekiem (ang. brain
wash) i oderwaniu go od miłości Boga i bliźniego.
261
P. Le Cour, L`ère du Verseau, Paris 1986.
262
A. Siemieniewski, Czy gwiazdy zwiastują Nową Erę?, w: I. Dec [red.], Złudzenia Nowej Ery.
Teologowie o New Age, Wrocław 1994, s. 52n.
263
Tamże, s. 53.
260

- 71 -

ostatnich latach punkt wiosennej równonocy znajduje się na przełomie
gwiazdozbioru Ryb. Na razie nie wiadomo, gdzie leży granica miedzy znakiem
Ryb a Wodnika. Jednak nie należy oczekiwać i spodziewać się nowej ery a, wraz
z nią nadejścia braterstwa, wolności, humanitaryzmu i uniwersalnej religii.
Autorzy i przedstawiciele New Age nie są zgodni ze sobą w sprawie dokładnego
czasu przyjścia oczekiwanej przez nich ery Wodnika. Wynika to z różnych
danych i niedokładności obliczeń. W literaturze można spotkać różne daty nawet
samego Wielkiego Roku Platońskiego. Parker określa 25868 lat jako jeden wielki
rok. Pierwszy wielki miesiąc, który trwał od 10000-8000 r. BC, był Erą Lwa.
Słońce odgrywało w nim ważną rolę dla człowieka i jego prymitywnego stanu.
Kluczowym i charakterystycznym stanem w tej epoce była kreatywność
pierwotnego człowieka, który ukazał zdolność do wynajdowania wielu
przydatnych sobie rzeczy w Epoce Kamienia. Drugim wielkim miesiącem była
Era Raka (8000-6000 r. BC), w której życie człowieka nabrało społecznego
kolorytu; człowiek zamieszkując jaskinie, mógł jeszcze bardziej ochronić się
przed wieloma niebezpieczeństwami. Następna to Era Bliźniąt (6000-4000 r.
BC), w której życie społeczne stało się normą dla człowieka. Mógł on bardziej
rozwijać się, tworzyć kulturę i dzielić się dobrem z innymi. Zaczęło powstawać
pismo oraz inne dobra nowo powstających cywilizacji. Era Byka (4000-2000 r.
BC) to czasy rozwoju kultów, budowa świątyń, w cywilizacjach zaczęły się
rządy dynastii, utworzyły się warstwy społeczne. Kolejny wielki miesiąc to Era
Barana (2000-0 r. BC), która charakteryzowała się przemocą pośród narodów,
które chciały zdominować słabsze. Była to także epoka judaizmu. Następny
okres to Era Ryb (0-2000 r.), rozwój kultury chrześcijańskiej, czasy szybkiego
wzrostu cywilizacji i kultury. Obecnie oczekiwana Era Wodnika ma przynieść
ludzkości nową jakość, przełamanie wszelkich granic i różnic oraz wzrost
świadomości ogólnoludzkiej264. Kolejne Ery są poza zasięgiem zainteresowania
astrologów i ludzi New Age.
Należy wspomnieć, że za sprawą starożytnego astronoma Hiparcha, już w
II w. BC było znane zjawisko procesji punków równonocy, które oznaczało się
264
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niewielkim (1/70˚ w skali roku) cofaniem się w pasie Zodiaku punktu wschodu
Słońca w czasie wiosennego i jesiennego zrównania się dnia z nocą. Jednak to
zjawisko zostało wyjaśnione dopiero przez Isaaka Newtona, który wykazał, że to
zjawisko polega na cyklicznym przesuwaniu się obrotu Ziemi po powierzchni
tworzącej stożek, i że ruch ten wywołany jest specyficznym sposobem
przyciągania niesferycznej bryły naszej planety przez Słońce i Księżyc. To
wszystko przyczyniło się do wielu spekulacji astrologów265. Mimo to,
astrologom nic nie przeszkadzało w wyznaczeniu i wyodrębnieniu ery i
przypięciu jej do określonych znaków Zodiaku. Miesiące roku Platońskiego
uznali za wyznaczniki historycznych makrookresów rozwoju ludzkości.
Średniowieczny myśliciel, Joachim de Flores, wyodrębnił w dziejach świata trzy
gigantyczne epoki: judaistyczno-starotestamentalną – Erę Ojca (era Barana),
chrześcijańską – Erę Syna (era Ryb) oraz Erę Ducha Świętego (era Wodnika) –
czasy zwycięstwa reformacji (ostateczny tryumf ducha nad materią)266.
Obecna era Ryb, wg astrologów, to czas wielkiego cierpienia i zagubienia,
czas ogromnej potrzeby religijnej i duchowej przemiany; to okres rozwoju i
ekspansji chrześcijaństwa, wyczekiwania na powtórne przyjście Mesjasza. W
astrologii Ryby to znak zagubienia i cierpienia, alienacji, świadczą o tym
trwające wojny, prześladowania czy rewolucje. Nadchodząca era ma być czasem
zgoła odmiennym. Warto tu przytoczyć częsty opis nadchodzącej ery, który jest
promowany przez astrologów i ludzi New Age. „Era Wodnika niosąc ze sobą
przesłanie tego znaku, a więc powszechną miłość, braterstwo, przyjaźń, pokój,
powrót do wartości duchowych, do natury, spełnia mitologiczną potrzebę krainy
szczęśliwości i miłości. Wodnik w astrologii to wizjonerstwo, geniusz, mądrość.
Era Wodnika przyniesie niebywały postęp intelektualny. Podbój Wszechświata,
pokonanie chorób, długowieczność. Będzie to czas bez wojen i agresji, bez
bezsensownego zabijania. To czas wielkiej unifikacji wszystkich religii. Zostaną
zatarte wszelkie między nimi różnice. Powstanie jeden powszechny system
duchowy, którego nie należałoby nazywać religią, a raczej duchową filozofią.
Nowa Era ma wielu zaciekłych wrogów w postaci fundamentalistów i
265
266

Encyklopedia Nowej Ery, dz. cyt., s. 373.
Tamże.
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konserwatystów religijnych. Dla nich koniec religii dogmatycznych jest końcem
władzy. Obecna Era Ryb to epoka kultury chrześcijańskiej, ale to nie prawda, że
wraz z Erą Wodnika chrześcijaństwo przepadnie. Będzie stanowiło część
wielkiego systemu religijnego całej ludzkości, jedyne co straci to pozycję
supremacji pośród innych religii. Era Wodnika nie będzie rajem na ziemi. Ludzie
nadal będą popełniali błędy. Transformacja duchowa pozwoli tylko na wyższy
poziom świadomości, ale nie uczyni to jeszcze z ludzi świętych. Wiele
namiętności i pragnień pozostanie. Ludzie będą bardziej wolni, ale i bardziej
samotni. Ten czas jest jeszcze bardzo odległy, dlatego czeka nas jeszcze wiele
trudnych lat przedpola Ery Wodnika”267.
Znak Wodnika należy w astrologii do trygonu powietrznego, związanego
z dziedziną intelektu, oraz do tzw. kwadratu stałego, co oznacza, że jego wpływy
sprzyjają rozwijaniu i doprowadzeniu do apogeum istniejącej wcześniej wartości
czy tendencji. Jest to znak podległy planecie Uran, astrologicznie kojarzonej z
witalną

energią

doprowadzającą

do

rozkładu

wszelkiej

struktury,

odpowiedzialnej za wynalazczość i niekonwencjonalne poszukiwania oraz
intuicyjny wgląd typ wglądu w rzeczywistość. Jak można zaobserwować,
Wodnik jest znakiem przystającym w dużej mierze do światopoglądu typowego
dla ruchu Nowej Ery268. Wielu jego zwolenników chce jak najszybciej
intronizacji Ery Wodnika. Przyspieszając nadejście tej ery, chcą zanegować
wartości

chrześcijańskie

oraz

wcielać

nową

ezoteryczność

opartą

na

synkretyzmie wielu religii z akcentem filozofii bez Boga, opartej na tradycjach
Wschodu.
Warto też przedstawić tezę, że astrologia ma dwie wersje: zwrotnikową
(tropikalną) i gwiazdową (syderyczną)269. Powyższa przedstawiona kolejność
gwiazdozbiorów ma znaczenie tylko w przypadku astrologii gwiazdowej. Zaś w
astrologii zwrotnikowej, następujące po sobie ery są całkowicie inne, niż w
przypadku pierwszym, jak chcą tego prorocy New Age związani z Wodnikiem.
Należałoby wtedy przyjąć, że obrany punkt odniesienia (gwiazda) jest z
267
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gwiazdozbioru Barana, a jej wędrówka przez znaki Zodiaku jest połączona z
erami. Wtedy kolejność i czas występowania po sobie er byłyby całkiem inne270.
Możliwości takich jest tyle, ile gwiazdozbiorów. Zależy od punktu w obranym
gwiazdozbiorze. W konsekwencji pojawiają się zupełnie inne ery, a z tym i inne
oczekiwania.
Znak Nowej Ery przedstawia młodzieńca na nieboskłonie z dzbanem
wody, którą rozlewa z wysokości na ziemię. Ów znak jest umieszczony m.in. na
okładce książki Anthony de Mello, pt. „Przebudzenie”271. Zgodnie nauczaniem
New Age, Wodnik (Aquarius – nosiciel wody) wyleje na świat nowego ducha,
który za pomocą jogi, medytacji i tym podobnych psychotechnik będzie
prowadził lud Nowej Ery do ekspansji świadomości i oświecenia, co umożliwi
człowiekowi życie bez problemów272.
Wg astrologii New Age dzieje Ziemi i ludzkości podlegają kosmicznym
rytmom nieba. Każda wspomniana era i inne następne charakteryzują się swoistą,
różną od innych, „strukturą archetypową” (duchową) wiodącą w nich kulturę i
cywilizację273. Obecnie, jak już zostało wspomniane, wg tych danych jesteśmy
na pograniczu ery Ryb i ery Wodnika. Granica ta jest bardzo nieścisła i mało
precyzyjna. Wg francuskiego Institut Géographique National, za oficjalny
początek Ery Wodnika uważa się rok 2010. Postęp kosmicznego procesu jest
wolny, zaś granice er rozmyte. Mimo tego, wg niektórych, są znaki, że ten
krytyczny moment nie jest bardzo odległy od naszych czasów274. Oczekiwanie
pełne jest napięcia i wielu zwolenników New Age twierdzi, iż dzisiejsi ludzie ery
Ryb są spragnieni wody wypływającej z dzbana trzymanego przez Wodnika.
Wodnik jest symbolem przywódcy, on sam znaczy więcej niż rybak, jest
hodowcą ryb. Ryby mogą cały czas dokonywać wyboru. Ci, którzy pójdą za
głosem nowej świadomości, staną się dziećmi Wodnika. Dzieci Wodnika zostaną
zabrane, zaś dzieci Ryb zostaną porzucone. Nowa Era musi rozpocząć się
270
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odrodzeniem wtajemniczonych275. Takie czy podobne analogie można spotkać w
zwiększającej się literaturze New Age.
Często o nastaniu Nowej Ery Wodnika piszą liberalne pisma. Niekiedy nie
mają one całkowicie pojęcia na temat astronomii czy astrologii, jako takiej,
pisząc wprost niewyobrażalne nonsensy. Z jednych takich pism można było
przeczytać, że za parę lat "Słońce wejdzie w znak Wodnika" a z tym "nastanie
początek nowej ery" Wydawałoby się, że każdy czytelnik horoskopów powinien
wiedzieć, że każdego roku Słońce wschodzi w znak Wodnika, przebywa w nim
przez około miesiąc i przechodzi do znaku Ryb276. Jak można dostrzec,
astrologia Nowej Ery z przychylnością i bezkrytycznie jest przyjmowana przez
liberalne, zlaicyzowane i oparte na sensacjach media.
Przejście od Ery Ryb do Ery Wodnika opisywał znany psychoanalityk, C.
G. Jung, uważany za protoplastę New Age. Pisze on, że „jeśli eon Ryb, jak się
wydaje, rządzony jest przez archetypowy motyw wrogich braci, to wraz ze
zbliżaniem się następnego miesiąca platońskiego, miesiąca Wodnika, pojawi się
próba pogodzenia przeciwieństw”277. Zaś francuski astrolog, Alain, twierdzi, że
„Epoka Wodnika jest fazą demistyfikacji wszystkiego, ale również odmowy
narzucania nam czegokolwiek. Bóg umarł czy raczej umarło wyobrażenie
jedynego Boga, który tylko raz, w niejasnych okolicznościach, pojawił się w
określonym kraju już to jako jedyny Bóg, już to jako jedyny Syn Boży, który
wcielił się w ciało człowieka (Jezusa z Nazaretu). (...) Wodnik - to oczywiście
nieposłuszeństwo, anarchia, rewolucja. Oznacza on koniec bogów z drugiej ręki,
koniec mistrzów, guru i kapłanów, ojców i matek, i jeszcze wielu innych. Chodzi
o to, żeby samemu osiągnąć mistrzostwo, korzystać z tej boskiej energii, jaka jest
wszędzie dostępna. (...) Epoka Wodnika przeżyje bezpośredni związek między
jaźnią człowieka a wszechświatem czy energią kosmiczną. Człowiek epoki
Wodnika ma rozwinięte poczucie sprawiedliwości. Nie będzie w niej już żadnych
uprzywilejowanych, wszyscy bowiem siedzimy w tej samej łodzi płynącej nurtem
Wodnika. Przeminie mistyczna elita w Królestwie Bożym. Pewne tajemnice nie
275
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będą własnością fanatycznej mniejszości (...) W epoce Wodnika życie erotyczne,
które w epoce Ryb było negowane i mało cenione w imię represyjnego ideału
dziewiczości i obowiązku czystości, zdobędzie duże znaczenie (...) Dzięki swej
intuicji i wrodzonej mądrości kobieta posiada niezwykły potencjał, w epoce
Wodnika zrówna się z mężczyzną pod względem filozoficznym, a nawet go
przewyższy (...) Struktury rodzinne i małżeńskie nie przetrwają długo, bo dla
Wodnika istotna jest wolność i twórczość”278.
W literaturze New Age można spotkać dwa oblicza Wodnika, określone
mianem:

Wodnika

superprogresywnego

(rewolucyjnego)

oraz

Wodnika

hiperkonserwatywnego (reakcyjnego)279. Pierwszy jest kojarzony z przyszłością i
nowym

sprawiedliwym

ładem

społecznym,

pełnym

tolerancji

dla

indywidualnych potrzeb jednostki. Drugi zaś typ jest sumą doświadczeń
przeszłości.
Astrologicznie

znak

Wodnika

należy

w

astrologii

do

trygonu

powietrznego, związanego z dziedziną intelektu, oraz do tzw. kwadratu stałego,
co oznacza, że jego wpływy sprzyjają rozwijaniu i doprowadzaniu do apogeum
istniejących wcześniej wartości czy tendencji280. Wodnik jest znakiem pasującym
w dużej mierze do światopoglądu typowego dla New Age. Wielu wyznawców
tego ruchu podejmuje próby „przyspieszania” intronizacji Ery Wodnika281. Jest
to

spowodowane

konotacjami

ideologicznymi

nastawionymi

przeciwko

chrześcijaństwu, a zwłaszcza katolicyzmowi, który jest utożsamiany z erą Ryb.
Astrologowie i im podobni manipulatorzy wierzą, że erę Wodnika będzie
charakteryzować pokój powstały w wyniku upadku chrześcijaństwa282. Znak
Wodnika jest przeciwieństwem znaku Ryb. Astrologiczna symbolika New Age
jest antychrześcijańska, jest ona ściśle przeciwna katolicyzmowi.
Charakterystyczne cechy minionego wieku to zjawiska, o których
należałoby zapomnieć. Są nimi: podziały, wojny, niesprawiedliwość, nienawiść
czy brak ufności. Uważa się, że to wszystko było konsekwencją rozdźwięku
278
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pomiędzy Bogiem a człowiekiem, spowodowanym przez zorganizowaną
religię283. To wszystko, co było złe dla ludzkości, utożsamiono z erą Ryb, w
której to decydującą rolę odgrywa chrześcijaństwo. Astrologia w New Age
spełnia rolę nadziei, której potrzebuje upragniony i doświadczony złem człowiek.
W przeciwieństwie do ery Ryb, następująca po niej era Wodnika, ma zwiastować
czas pokoju, harmonii, jedności i odnowy dla każdego człowieka, jak i dla całego
wszechświata. Przez współpracę, a nie jak dotąd, przez współzawodnictwo,
ludzkość powinna dążyć do nowej transformacji duchowej. W dojściu do
harmonii ze wszechświatem, niezbędna jest prawdziwa energia, która jest w nas
samych, i do której jesteśmy powołani w odkrywaniu jej i budowaniu świata.
Zdaje się, że spragniona pokoju i miłości ludzkość, zrobi wszystko, by zapełnić
swą pustkę różnymi obietnicami, danymi poprzez propagandę New Age. New
Age w manipulacji posługuje się uczuciami i brakiem racjonalności, które
powodują pomijanie ważnych informacji. Z pomocą ku temu przychodzi muzyka
New Age, która wspomaga medytacje umożliwiające kontakt z wyższym ja i
duchowymi przywódcami284. W rockowym musicalu lat sześćdziesiątych „Hair”
w przeboju „To jest wiek Wodnika” propagowano przyjście nowej ery jako
wieku prawdziwego wyzwolenia umysłu. Oczekiwany wiek oświecenia i
harmonii obwieści pojawienie się mesjasza imieniem Matreya285. Wydaje się, że
tutaj można powiedzieć, że nauka staje się mniej zrozumiała, a religia bardziej
tolerancyjna i refleksyjna w nadchodzącej, zwanej umownie Erą Wodnika –
epoce „obnażania się i obmywania”286.
Dla sprzymierzeńców New Age kluczem Wieku Wodnika będzie
humanitaryzm. W nadchodzących latach należy mieć nadzieję, ma ujrzenie jak
„Wodnik” przewodniczy w pojednaniu między nauką a ludzkością, pomiędzy
najnowszymi formami eksperymentów a odkryciem wiecznej prawdy, która
przebiega przez podświadomość człowieka287.

283

J. Drane, Co New Age ma do powiedzenia Kościołowi, dz. cyt., s. 37.
Tamże, s. 38.
285
Tamże, s. 39.
286
A. Nubis, Astrologia wykuta w kamieniu, wyd. Amil, Warszawa 1991, s. 11.
287
D. J. Parker, The compleat astrologer, dz. cyt., s. 46.
284

- 78 -

Pod pojęciem „astrologia” kryje się bardzo szeroka i różnorodna
dziedzina, mająca szczególnie negatywny charakter, choć także nie jest
pozbawiona elementów pozytywnych, dzięki którym były inspirowane inne
dziedziny życia i nauki. Niemożliwe staje się uogólnienie i sprowadzenie
astrologii do jednej definicji czy określenia. Jednak w podejściu do astrologii
najważniejsze wydaje się posiadać zdrowy rozsądek oraz niepozbawiony zasad
moralnych umysł, wynikający z religii a także doświadczeń naukowych. Jak
zostało zauważone, pod terminem „astrologia” kryje się wiele znaczeń, często
sprzecznych ze sobą, które głoszone są przez astrologów o różnych poglądach i
doświadczeniach oraz wtajemniczeniach. Człowiek interesujący się omawianą
tematyką powinien mieć sceptyczny i krytyczny stosunek do tego zagadnienia,
gdyż chcąc zbadać czy dowieść prawdę o astrologii, powinien zdawać sobie
sprawę z podjętego ryzyka. Ryzyko jest dość duże, podobne do przejścia przez
bagno na drugi brzeg. Jeśli warto ryzykować, czy nie lepiej postawić sobie z
innej strony wyższą poprzeczkę, by osiągnąć wyższy cel, jakim jest
doświadczenie miłości i miłosierdzia Boga przez Jezusa Chrystusa w Duchu
Świętym. Temu przyświecają słowa św. Pawła Apostoła, który swoim życiem,
ukochawszy Jezusa Chrystusa, woła do wszystkich ludzi na świecie: „Ale to
wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę.
I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość
poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego
i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa”288.
Astrologia jest wyłącznie sztuką przypuszczeń, opartą na wpływie ciał
niebieskich i ich oddziaływaniu w przestrzeni. Działalność astrologów jest
sprowadzona do domysłów i przypuszczeń. W żadnym wypadku nie ma nic
wspólnego z poznaniem nadprzyrodzonym289.

288
289

List do Filipian, rozdz. 3, werset 7-8, Biblia Tysiąclecia, wyd. Pallottinum, Poznań 1995.
E. Garin, Zodiak życia. Astrologia w okresie Renesansu, wyd. PAN, Warszawa 1992, s. 15.

- 79 -

Polemika z Astrologią
ROZDZIAŁ III

1. Nauki ścisłe wobec astrologii
Na przestrzeni wieków, wraz z rozwojem nauki, astrologia napotykała
kolejne trudności. Do czasów Newtona290 cieszyła się większą lub mniejszą
popularnością. W okresie Odrodzenia wraz ze wzrostem okultyzmu astrologia
zaczynała bujnie rozkwitać291. W konsekwencji rozwoju nauk empirycznych
astrologia przestała istnieć jako dyscyplina naukowa. Mimo tego nadal zajmuje
się nią grono osób, traktując ją jednak w nieco inny sposób. Obecnie w
"podziemiach" uniwersyteckich przygotowuje się astrologię do ponownego
zaistnienia, tworząc podbudowę naukową opartą na zaułkach psychologii
humanistycznej. Pragnieniem ludzi zajmujących się tą dziedziną wiedzy jest to,
aby osiągnęła taki sam status naukowy, jaki mają inne dyscypliny empiryczne.
Wraz z pojawieniem się RNE jej aspiracje jeszcze bardziej pogłębiły się, a
horyzont możliwości rozszerzył się. Jedyną nadzieją na poważne traktowanie i
znalezienie sobie oddanych wyznawców jest krąg ludzi New Age. Astrologia
najlepiej rozrasta się i odnosi największe korzyści w środowisku bez konkretnej
tożsamości, doświadczeń naukowych, kultury i wiary. Podłoże New Age jest dla
niej wymarzonym terenem do rozkwitu. Oparte na doświadczeniach nauki,
fizyka i astronomia, stawiają wiele pytań astrologii oraz argumentują tezy jej
przeciwne. Dystansują się od niej astronomowie, zarzucając jej, iż mapy nieba,
nawet sporządzane przez najbardziej renomowanych astrologów, często są
nierzetelne i odbiegają od rzeczywistego układu ciał niebieskich292. Warto
wspomnieć, że podstawowym kryterium prawdy dla astrologa jest jego intuicja i
przekonanie o własnej nieomylności. Przewidywanie przyszłych wydarzeń może
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jedynie zachodzić na styku ludzkiej wiedzy, wiary i fantazji, a także dzięki
okultyzmowi. To, co dyskwalifikuje jej naukowe aspiracje, to brak spójnej teorii
badanych zjawisk oraz brak powtarzalności otrzymanych wyników293. To
pomniejsza znaczenie astrologii i uniemożliwia uznanie jej za naukę empiryczną.
Brak powtarzalności otrzymywanych wyników jest istotnym warunkiem w
dziedzinach empirycznych. Jest istotne, by inny badacz mógł sprawdzić hipotezę
w doświadczeniach i aby w podobnych warunkach na drodze eksperymentów
otrzymywał rezultaty pokrywające się z rezultatami poprzedników. Dla astrologii
spełnienie tego warunku jest niemożliwe, ponieważ dwóch różnych astrologów
potrafi podać zasadniczo odmienne od siebie interpretacje tego samego
kosmogramu.
Nauka może być rozumiana różnie. Bywa, że przez „naukę” rozumie się
dziedzinę wiedzy, która w zalążku wywodzi się z dążenia do panowania nad
światem. Wtedy nauka jest kontynuatorką magii. Dzięki takiej nauce można
zdobyć władzę nad otoczeniem. W tym sensie nauka jest przeciwna mądrości,
gdyż mądrość nie dąży do władzy, ale do większego zbliżania się ku prawdzie i
tym samym lepszego rozumienia świata, wczucia się w jego rytm294. Słowa św.
Augustyna ukazują, jaka jest różnica pomiędzy nauką a mądrością. Mądrość to
znajomość spraw boskich, a nauka to znajomość spraw ludzkich.
Nauka, aby zaistnieć, musi oprzeć się na pewnych przesłankach, których
nie jest się w stanie wyprowadzić wg zasad metodologii naukowej. Przyjmuje
kilka podstawowych przekonań dotyczących świata. Przekonania te nie są
naukowo udowodnione, na samym początku przyjęcie ich jest kwestią wiary. Te
zasady to: racjonalność (założenie jest rzeczą podstawową wszystkich gałęzi
wiedzy),

pojmowalność

(zakłada,

że

świat

może

być

zrozumiały),

uporządkowanie (wiara, iż natura jest uporządkowana, a w kosmosie panuje
harmonia), jednolitość (rządzą nimi niezmienne prawa natury) oraz opłacalność
(czerpanie wszelkich korzyści)295.
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Wiedza współczesnego człowieka o astrologii jest mała. Bywa też, że jego
wiadomości na ten temat są zafałszowane (np. przez przekazy w czasopismach).
W natłoku wielu wydawnictw trudno o porządną książkę i sensowne
przestawienie oraz krytycyzm w stosunku do astrologii. Według autorów książek
o omawianej tematyce, w astrologii nie chodzi o gwiazdy, lecz o ciała niebieskie
naszego Układu Słonecznego – o Słońce, planety i nasz Księżyc i ich położenie,
które nieustannie się zmieniają296.
Na gruncie polskim, książką, która dominuje w dzisiejszej astrologii (New
Age) jest „Mandala życia” T. Prinke i L. Waresa. Astrologia jest tam ukazana
jako wiedza, która dopełnia psychologię, filozofię i ma miano astrologii
humanistycznej. Ta astrologia przedstawiana jest jako „prawdziwa wiedza
nadchodzącej epoki” (Ery Wodnika)297. Zapisane tam gnostyckie tezy i
hipotetyczne, subiektywne sentencje spotkały się z dozą dużej krytyki w kołach
naukowych, jak i kościelnych. Współczesny astronom R. Sadowski298, ostro
krytykuje największą polską, astrologiczną pozycję pt. „Mandala299 życia”.
Ukazuje sprzeczności astrologii z astronomią, nauką i zdrowym rozsądkiem, a
także przedstawia niepełną wiedzę autorów. Abp Józef Życiński, w artykule pt.
„Metafizyka dla ubogich i romantycznych” 300 ukazuje słabości tej astrologicznej
lektury.
Przykładem absurdalności twierdzeń astrologicznych może być fakt, iż
niektórzy astrologowie nie tylko podważają tezy naukowe, ale również twierdzą,
że ich wiedza jest obszerniejsza i bogatsza niż ma to miejsce w istocie. Jeden z
polskich astrologów wypowiada się na temat znajomości Neptuna, tak jak by
miał okazję przyjrzeć się tej planecie z bliska301. W dniu dzisiejszym stan wiedzy
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na temat Neptuna jest niewielki. Dopiero sonda kosmiczna Voyager 2 ma w
najbliższej przyszłości dostarczyć niezbędnych informacji o tej planecie302.
Oderwanie się astronomii od astrologii jest dzisiejszą rzeczywistością.
Wielu zwolennikom astrologii nie przeszkadza fakt, iż astronomia zajmuje się
kosmosem, zaś astrologia ziemią303. W takim obrocie spraw, prawdą staje się
twierdzenie, że „na astrologii nie zna się prawie nikt”. Jeden z czołowych
polskich astrologów mówi, „ci, którzy się astrologią interesują, nie tak prędko
będą się na niej znali. Dużo lat ciężkiej pracy musi upłynąć i nie każdemu będzie
dane cokolwiek zrozumieć. Na astrologii w Polsce nie zna się nikt. Jest paru
oszustów i łobuzów, którzy poddają się za astrologów, prowadzą kursy i wykłady
z astrologii i tylko mącą ludziom w głowach”304. Wypowiedź ta sugeruje
czytelnikowi duże zamieszanie wśród astrologów, którzy sami do końca nie
rozumieją, co robią. Czynią to widocznie z korzyści finansowych, bazując na
nieświadomości i niewiedzy ludzi. Dla zwolenników astrologii ich przedmiot
zainteresowań jest odbierany jako wiedza empiryczna305. Mimo dzisiejszego
postępu wiedzy i ogólnego poziomu zdrowego rozsądku i racjonalizmu, nie
brakuje ludzi zacofanych, a także zwodzicieli i szarlatanów. Bardzo trudno
mówić o astrologii jako takiej i wyciągać daleko idące wnioski, gdyż dzisiejszy
człowiek ma do czynienia z mnogością różniących się od siebie astrologii, a więc
także w dużym zakresie przeczących sobie wzajemnie. Nie ma zupełnej
zgodności wśród astrologów, a bez jedności trudno cokolwiek udowodnić306.
Współczesna „Encyklopedia Britannica”307 podaje ocenę znaczenia
astrologii. „Jako popularna rozrywka lub przesąd astrologia nadal skupia uwagę
milionów cywilizowanych ludzi i to zainteresowanie jest podsycane artykułami w
codziennej prasie, specjalnymi almanachami i poradnikami, dużymi i małymi,
omawiającymi różne aspekty przedmiotu. Lecz jako poważny i systematyczny
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A. K. Wróblewski, dz. cyt., s. 167.
W. Rybicki, dz. cyt., s. 4.
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Nikt nie zna się na astrologii, [rozmowa J. Osajdy z L. Szamanem], Przegląd Tygodniowy,
1983, nr 7, s. 12.
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B. Radźko, Astrologia. Czary nie do wiary, Gazeta Polska, 1995, nr 13 (89), s. 10.
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Por. Http://republika.pl/kazeku/astro/smok.html, maj 2002.
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Por. Encyklopedia Britannica, ed. pol. [red. W. Wolarski], t. 2, wyd. Kurpisz, Poznań 1997, s.
300n.
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punkt widzenia na świat, który podzielało wielu wybitnych intelektualistów na
wszystkich szczeblach drabiny społecznej, astrologia się skończyła. Na pytanie,
co zdetronizowało astrologię, odpowiedź brzmi: ogólny postęp nauki,
wykształcenia. Astrologia powstała w świecie geocentrycznym i rewolucja
kopernikańska zadała jej druzgoczący cios. Przepowiednie astrologów nie
wytrzymują próby sprawdzenia metodami eksperymentalnymi. Wiedza i jej
związek z historią myśli pokazuje, jak łatwo prawdziwe elementy wiedzy mogą
łączyć się z iluzorycznymi, tworząc ogromny system myślowy, w którym rozum
zatapia się na jakiś czas”308.
Niewątpliwie, astrologia ma także duży wkład i pozytywne znaczenie w
historii nauki. Dała początek astronomii309. W starożytności i średniowieczu
zajmowali się nią wielcy uczeni. Większość z nich chciała poznać prawdę
otaczającego świata. Piękno gwiazd i całego nieboskłonu było fascynującą
zagadką, którą skłaniała ich do poszukiwania odpowiedzi, nie tylko z obserwacji
gwiazd, ale sięgała do filozofii i kultów w religii. Te obserwacje ciał niebieskich
nie były jałowe, lecz przyczyniały się do wzrostu wiedzy o świecie310.
Astrologom starożytnym dzięki bujnemu rozwojowi nauk matematycznych
udawało się trafnie przewidywać zaćmienia Słońca, Księżyca i wiele innych
zjawisk astronomicznych, wśród których na szczególną uwagę zasługiwały
zjawiska wiążące się z porami roku. Większość wydarzeń (tj. prace rolne,
publiczne, wyprawy wojenne) musiały być zharmonizowane z odpowiednimi
porami roku, by miały szanse na powodzenie. Astrologowie byli tymi, którzy
czynili przewidywania i rozsądnie doradzali, kiedy i co należy zrobić, żeby np.
uchronić lud od głodu i od nieprzewidzianej napaści nieprzyjaciela311. Z czasem,
zwyczajne prognozowanie zjawisk przyrody zostało przełożone na próby
przepowiadania przyszłości człowieka. Należy także wspomnieć o astrologach,
którzy nie zajmowali się wróżbiarstwem na podstawie gwiazd, złowieszczym
człowiekowi i nie czerpali żadnych korzyści pieniężnych. Astrologia miała także
308

Cyt. za: M. A. Abramowicz, Astrologia, Problemy, 1977, nr 9 (378), s. 31.
M. A. Abramowicz, Astrologia, dz. cyt., s. 31.
310
Zob. T. Jelonek, Szukającym prawdy, wyd. Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraków 1995,
s. 96.
311
Por. W. Zonn, Astrologia z perspektywy czasu, dz. cyt., s. 14.
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znaczenie w rozwoju zegarów. Przykładem tego może być chociażby, piękny
zegar w Pradze, który oprócz podawania czasu, spełniał funkcje astrologiczne312.
Często bywało, że przy chybionych interpretacjach horoskopów, astrologowie
zrzucali winę na zegary. Z czasem utarło się powiedzenie „dobry zegar to dobry
horoskop”313. Ciekawą notką mówiącą o astrologii in plus jest anegdotka z
historii drugiej wojny światowej. Louis de Whol był węgierskim astrologiem,
mieszkającym w Niemczech. Jako przeciwnik reżimu hitlerowskiego zmuszony
był emigrować do Anglii. Po wybuchu wojny zgłosił się w angielskiej
Admiralicji i zaproponował swoje usługi: stawianie horoskopów, przewidujących
bieg wojennych wydarzeń. Jego propozycja została natychmiast przyjęta, z tego
względu, iż miał interesujący pomysł. Anglicy nie wierzyli w horoskopy,
podobnie zresztą jak i sam de Whol. Jednakże Adolf Hitler otaczał się
astrologami i często zasięgał ich rad — także w sprawie prowadzenia wojny. De
Whol wiedział o tym i znał metody stosowane przez niemieckich kolegów, więc
z dużym prawdopodobieństwem mógł przewidzieć, co poradzą oni Führerowi.
Dzięki współpracy z de Wholem Anglicy rozgromili w 1940 roku
sprzymierzonych z Niemcami Włochów w słynnej bitwie w zatoce Tarenckiej,
gdzie mieściła się dobrze strzeżona główna baza włoskiej marynarki314. (Był to
pierwszy w historii morskiej sztuki wojennej skuteczny atak na okręty znajdujące
się w bazie, wykonany siłami lotnictwa). Konkludując ten wątek, istotnie
astrologia dała początek astronomii oraz skierowała uwagę wielu ludzi w
różnych epokach i różnych częściach świata na ruchy planet na niebie. Pewien
autor zauważa, że „dopiero w ostatnich paruset latach astrologia stała się
domeną pseudonaukowców i maniaków, którzy z jednej strony po prostu nie
nadążali za rozwojem wiedzy, z drugiej zaś wykorzystują łatwowierność ludzi dla
zdobycia łatwego zarobku”315. Dziś astrologia jest powszechnie odrzucana jako
nauka i jako pogląd na świat.
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Zob. Aneks, Rys. 7, s. viii.
Zob. L. Zajdler, Dzieje zegara, dz. cyt., s. 138.
314
M. A. Abramowicz, O układaniu horoskopów, astrologii... i nie tylko, Delta, 1978, nr 7, s 2n.
315
A. K. Wróblewski, Prawda i mity w fizyce, wyd. Iskry, Warszawa 1987, s. 166.
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W astrologii uderza ogólnikowość przepowiedni, brak jakiś konkretnych
sformułowań316. Im większą wnikliwość w sprawy swojego klienta, przejawia
przepowiadający mu przyszłość, a także im większa jest jego wiedza
antropologiczna i psychologiczna, tym bardziej konkretne i trafne są jego
wyrocznie.
Odmienna

niż

w

astronomii

oraz

sprzeczna

z

rzeczywistością

terminologia, pociąga za sobą słuszność nazwania astrologii pseudonauką.
Termin "planeta" oznacza w astronomii ciało niebieskie o określonej strukturze,
masie, gęstości, grawitacji, poruszające się wokół gwiazdy, po właściwej orbicie
i świecące światłem odbitym. Dla astrologii pod pojęciem "planeta" kryje się
wiele ciał kosmicznych, w tym, najbliższy, Księżyc i najbliższa gwiazda Słońce.
Wg astrologów planety wysyłają ku Ziemi promieniowanie, niezbędne do
uzasadniania twierdzeń astrologicznych. "Fluidy" te mają za zadanie wpływać na
ludzkie życie i je determinować. Jednak ich źródło nie jest znane nawet przez
samych astrologów, co im to wcale nie przeszkadza do snucia hipotez. Astrologia
nie zwraca uwagi na właściwości fizyczne kosmicznego promieniowania. Warto
wiedzieć, że siły przyciągania grawitacyjnego oraz pole magnetyczne Ziemi
utrzymują w otoczeniu naszej planety duże ilości gazów i naładowanych cząstek.
Dzięki atmosferze, a także magnetosferze (występującą powyżej atmosfery),
istnieją idealne warunki dla egzystencji na naszej planecie. Te obie sfery są
niezbędne do życia i ochraniają żywe organizmy (w tym człowieka) przed
zabójczym dla nich promieniowaniem ultrafioletowym oraz promieniowaniem
kosmicznym317. Astrologia nie zauważa źródeł promieniowania x, radiowego,
gamma i podczerwonego,318 lecz uparcie stoi przy swoim niezidentyfikowanym i
tajemniczym promieniowaniem, które rzekomo ma wpływać na zachowanie
człowieka. Człowiek jest jednak chroniony przez samą naturę przed
niebezpiecznymi skutkami wszelkich promieniowań, które by miały zagrozić
życiu na Ziemi.
316

Por. W. Zonn, Astrologia z perspektywy czasu, dz. cyt., s. 18.
Zob. Ziemia we Wszechświecie, [oprac.] A. Jędrzejczak, R. Ponarott, I. Wytrzyszczak, wyd.
Kurpisz, Poznań 2000, s. 225.
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Z promieniowaniem jest związane światło. Im dalej znajduje się gwiazda,
tym wydaje się mniej jasna. Światło319 rozchodzi się ze źródła równomiernie we
wszystkich kierunkach, z czego wynika, że ilość promieniowania padającego na
jednostkę powierzchni maleje proporcjonalnie do kwadratu odległości od
gwiazdy. Długość fali nazywa się odległością między dwoma kolejnymi
identycznymi punktami na fali. Oko ludzkie reaguje na fale o bardzo małych
długościach. Fale powodujące powstanie obrazu w oku nazywamy światłem
widzialnym. Długość fal mierzy się w nanometrach (nm). W astronomii używa
się jednostki zwanej angstremem (Å). Jeden nanometr to 109m, a jeden angstrem
to 0,1 nm. Długość fal światła widzialnego mieści się w zakresie od 4000Å do
7000Å. Dla porównania ludzki włos ma średnicę około 500000Å. Wszystkie
rodzaje fal elektromagnetycznych poruszają się w próżni z tą samą prędkością –
z prędkością światła (c), która wynosi 300000 km/s. Prędkość światła jest granicą
we wszechświecie320. Dla przykładu, światło wyemitowane przez gwiazdę Rigel
(ß Oriona), potrzebuje 1086 lat na dotarcie do ziemskiego obserwatora, zaś
światło z Betelgeuze (α Oriona), lecącej w tej samej konstelacji, dociera do
Ziemi szybciej, bo już po upływie 652 lat. Gdyby Rigel uległa dziś zniszczeniu w
jakiejś nieokreślonej gigantycznej katastrofie kosmicznej, byłoby to zauważalne
na Ziemi dopiero w roku 3089. Innymi słowy, promieniowanie świetlne,
widoczne w tej chwili, opuściło tę gwiazdę w 917 roku, jeszcze przed
powstaniem Polski i jej Chrztem (966 r.). Natomiast widziane dziś światło z
gwiazdy Betelgeuze pochodzi z roku 1351, kiedy w Polsce panował Król
Kazimierz Wielki. Często muszą upłynąć całe wieki, zanim jakakolwiek energia
czy światło przemierzy kosmos i dotrze do Ziemi. Astrologia obstaje przy
stanowisku, że mimo wszystko los człowieka zależy od obrazu nieba w chwili
narodzin.
Istotnym faktem jest różnoraka odległość gwiazd i planet od Ziemi.
Oddziaływanie fizyczne ciała niebieskiego jest zależne od odległości.
Obserwujący niebo, ulegli złudzeniu optycznemu. Wszystkie gwiazdy widziano
319

Światło - Fala świetlna jest zaburzeniem elektromagnetycznym, na które składają się
zjawiska natury elektrycznej i magnetycznej. Fala to rosnące i malejące zaburzenie, które
przenosi energię od źródła do odbiornika (ruch falowy).
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Dinah L. Moché, Astronomia. Przewodnik po Wszechświecie, Gdańsk 1995, s. 67.
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na tej samej płaszczyźnie, jako znajdujące się w tej samej odległości od Ziemi.
Astrologowie wierni tej idei zapomnieli, że niebo posiada trzeci wymiar, a same
znaki Zodiaku są tylko złudzeniem wzrokowym321. Najbliższe gwiazdy znajdują
się biliony kilometrów od naszej planety. W pomiarach odległości do
najbliższych gwiazd stosuje się metodę paralaksy. Najpierw ustala się bardzo
dokładnie położenie danych gwiazd względem innych. Po sześciu miesiącach,
gdy ruch Ziemi wokół Słońca przemieści teleskop w połowę orbity, ponownie
określa się położenie gwiazdy. Odległość do gwiazdy oblicza się za pomocą kąta
paralaksy. Jeden parsek (pc) jest odległością do hipotetycznej gwiazdy o
paralaksie jednej sekundy łuku (1``) Wynosi ona około 31 bilionów kilometrów,
czyli 3,26 lat świetlnych (LY). Najbliższą Ziemi gwiazdą (oprócz Słońca) jest α
Centauri oddalona o 4,3 lata świetlne, a jej wielkość gwiazdowa (jasność) wynosi
–0,2.322 Jasność gwiazd ukazuje jej odległość. Obecnie jasność gwiazd mierzy się
fotometrem. Wielkości gwiazdowe zmieniają się od –26,72 dla Słońca do około
+28 dla najsłabszych obiektów. Różnica jednej wielkości gwiazdowej oznacza
stosunek jasności około 2,5. Drugą gwiazdą co do jej jasności jest Syriusz (–
1,46). Dla porównania Gwiazda Polarna ma wielkość gwiazdową +2,3, natomiast
inne obiekty astronomiczne:

Księżyc w pełni –2,5, a Wenus gdy jest

najjaśniejsza –4,7, najdalsza widoczna gołym okiem jest galaktyka w
Andromedzie +3,5 (dla porównania żarówka o mocy 100W w odległości trzech
metrów ma –18,7)323. Z punktu widzenia współczesnej fizyki, oddziaływanie
odległych gwiazd, planet na człowieka jest zerowe. Szczegółowe dane
astronomiczne ciał niebieskich Układu Słonecznego są zestawione w aneksie
tejże pracy324.
Należy zapamiętać, że gwiazdozbiory i znaki Zodiaku uległy na
przestrzeni wieków przesunięciu względem siebie. Współczesne obliczenia
astronomiczne dają podstawę twierdzeniu, iż wszechświat nieustannie się
rozszerza. Kosmos podlega nieustannej ekspansji, a gwiazdy zmieniają swe
położenie. W dzisiejszej astrologii nie widać specjalnie dużych zmian idących
321

P. Madre, F. Sanchez, Astrologia a życie chrześcijańskie, dz. cyt., s. 21.
Dinah L. Moché, dz. cyt., s. 67.
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Dinah L. Moché, dz. cyt., s. 21.
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tropem doświadczeń astronomii. Bywa, że dzisiejsza astrologia nadal trzyma się
podstawowych zasad ciągnących się od Ptolemeusza. Hipparch, grecki astronom
z II w. BC, odkrył zjawisko precesji325 punktów równonocy. W ten sposób,
ujawnił on, że astrologowie niewłaściwie określają znaki Zodiaku. Od czasów
ustalenia pozycji znaków Zodiaku na firmamencie, uległy one przesunięciu o
około 1/12 koła, czyli o wartość jednego znaku (30˚). Oznacza to, że jeśli ktoś
urodził się np. w znaku Barana, to faktycznie na niebie widoczny był
gwiazdozbiór Ryby. Każdy następny znak musi być przesunięty o jeden znak do
tyłu, by był zgodny z rzeczywistością.
Ostatecznie obserwacja faz planety Wenus doprowadziła do całkowitego
zdyskredytowania teorii Ptolemeusza. Wg teorii Ptolemeusza tylko połowa
tarczy planety mogła być widoczna, natomiast teleskop Galileusza pozwolił
dostrzec drugą jej fazę. Za sprawą Kopernika, Newtona i Keplera, system
Ptolemeusza przestał mieć jakiekolwiek podstawy naukowe. Tylko Ziemia
ocalała z rozbicia jego systemu326. Ptolemeusz zbudował swą matematyczno –
astrologiczno teorię, (zgodnie z wolą Arystotelesa), mówiącą, iż ciała niebieskie
poruszają się wokół Ziemi. Sztuczka Ptolemeusza polegała na przyjęciu
założenia, że planety (z grec. planetes – wędrujący, błąkający się), krążąc po
swoich orbitach, zataczają jednocześnie małe koła, poruszając się po spirali.
Wszystko to działało dzięki matematycznej abstrakcji, a jednocześnie odbiegało
od prawdy zawartej w naturze kosmosu327. Dopiero Kopernik zamienił tę fantazję
na rzeczywistość, z czasem odcinając się od nieprawdziwej teorii astrologicznej.
Mikołaj Kopernik, twórca początków nowego spostrzegania świata,
trzymał się z dala od astrologii328. „Kopernik zastał arystotelesowsko –
ptolemejski pogląd na kosmos. Jego cechami były geocentryzm, statyzm,
hierarchizm i bezwzględność – znakomite rusztowania dla spetryfikowanej
teologii. Ziemia była środkiem i dnem wszechświata i przez to samo, miejscem
325

Precesja – to niejako trzeci ruch Ziemi. Ziemia wiruje wokół swej osi, Ziemia krąży wokół
Słońca oraz Ziemia zatacza się dokoła osi prostopadłej do ziemskiej orbity, czyli doświadcza
precesji.
326
E. L. Mascall, Teologia chrześcijańska a nauki przyrodnicze, PAX, Warszawa 1964, s. 76n.
327
Zob. J. P. Lentin, Myślę więc się mylę. Błędy i pomyłki w nauce od Pitagorasa do dziś, PIW,
Warszawa 1996, s. 47n.
328
W. Zonn, Astrologia z perspektywy czasu, dz. cyt., s. 18.
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szczególnie wyróżnionym, kosmicznym ściekiem zła, padołem płaczu. Kosmos
ptolemejski moglibyśmy nazwać kameralnym, zamkniętym dokoła Ziemi i jakby
dla niej stworzonym. Planety i konstelacje zadawały się po to istnieć, aby
kształtować swym wpływem astralnym dusze ludzkie i wypadki ziemski.
Wszechświat był statyczny. Regularna struktura kosmosu nadawała mu cechy
organicznej jedności. Makrokosmos miał wiec być analogonem mikrokosmosu –
człowieka – żywego organizmu”329. Dzieło „De revolutionibus orbium
coelestium” zniszczyło dawną hierarchię kosmiczną, zrównało Ziemię z innymi
planetami. W swoim dziele „O obrotach” umieścił cały swój rewolucyjny
pogląd, który opisywał nowy obraz świata oparty na systemie heliocentrycznym.
Przeniósł on początek układu współrzędnych z Ziemi na Słońce, zamieniając
system Ptolemeusza (geocentryczny) na heliocentryzm. Przewrót kopernikański
został przyjęty z dużą dozą ostrożności wśród społeczeństwa, szczególnie przez
reformatorów (Lutra i Melanchotona). Spotykał się jednak z przychylnością
większości naukowców i papieży Kościoła: Pawła III, Leona X, i Klemensa
VII330. Ten ostatni sowicie wynagrodził Kopernikowi, za wytłumaczenie
zagadnień związanych z ruchem Ziemi. Papież Leon X, zaprosił Kopernika do
udziału w reformie kalendarza. Mimo tego, że idee kopernikańskie stawały się
powszechne, Kopernik musiał stawić czoła inkwizycji, która była nieprzychylna
nowym poglądom. Czytamy o nim, „Kopernik pierwszy poruszył w dziejach
nauki, przeniósł układ odniesienia z jednego punktu w drugi i potrafił
przewidzieć konsekwencje kinematyczne wynikające z tego kroku”331.
Kolejnym naukowcem, który podważył podwaliny astrologii był Isaak
Newton. Stworzył nową dynamikę, zbudował cały aparat logiczny i
matematyczny umożliwiający wyciąganie wniosków, co do ruchu ciała na
podstawie znajomości sił nań działających. Odkrył prawo powszechnego
ciążenia – prawo grawitacji332. Prawo ciążenia odnosi się wyłącznie do dwóch
punktów materialnych. Ogłosił je w „Philosophiae Naturalis Principia
329

J. Wasiutyński, Kopernik. Twórca nowego nieba, wyd. J. Przeworskiego, Warszawa 1938, s.
543n.
330
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Mathematica” wydanym w 1687 roku. Dzięki prawu grawitacji Newtona w
Układzie Słonecznym odkryto planetę – Neptun (w 1846 r.) Z rozwojem nauki,
odkryto kolejne planety (Uran – 1781 r. i Pluton – 1930 r.) obiegające Słońce
oraz inne Księżyce i planetoidy. To całkowicie zburzyło konserwatywny system
astrologiczny.
Kolejnym krokiem w nauce było odkrycie prawa względności. Albert
Einstein ogłosił w 1916 roku swoją ogólną teorię o względności. Einstein
podejrzewając, iż odmienność ruchu planety w pobliżu Słońca od tego, jak się
porusza w dużej od niego odległości, jest wynikiem właściwości przestrzeni,
wysunął hipotezę, że w pobliżu ciał o dużych masach przestrzeń przestaje być
prostoliniowa, lecz staje się zakrzywiona na podobieństwo powierzchni kuli. Tę
hipotezę Einsteina sprawdzili astronomowie w doświadczeniu ze Słońcem.
Znaleźli oni sposób prześledzenia biegu promienia świetlnego w pobliżu
powierzchni Słońca i porównali z tym, jak ów promień będzie biegł wtedy, gdy
Słońce usuniemy. Ten sposób oparł się na doświadczeniu sfotografowania nieba
(gwiazd) w okolicy Słońca w momencie jego zaćmienia (tylko wtedy jest to
możliwe). Następnie zrobiono drugie zdjęcie, kiedy Słońce przesunęło się daleko
od obszaru nieba, w którym została wykonana pierwsza fotografia. Otrzymane
obrazy tych samych gwiazd wskazują na różnice biegnących promieni
świetlnych. W pierwszym przypadku promienie świetlne idące od gwiazd biegły
po torze zakrzywionym, w drugim po liniach prostych. Jak wynika z
doświadczenia, wartości te różnią się i są zależne od masy ciała. Planety najbliżej
Słońca (Merkury i Wenus) mają największe odchylenie od klasycznej mechaniki.
Każda z planet inaczej oddziałuje333. Wszechświat Kopernika zastąpiono czymś
znacznie bliższym rzeczywistości. Nie ma w nim orbit kołowych ani epicykli, za
które prześladowano Kopernika. Nie ma sfery gwiazd stałych. Nie ma też
układów inercjalnych ani absolutnego czasu, w które tak niezłomnie wierzył
Newton. Ale mimo to we współczesnej nauce pozostało coś, co można nazwać
imponderabiliami334. Jednak mimo postępu wiedzy, astrologia w New Age nadal
333
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utożsamia się z poglądem epoki przedkopernikańskiej. Nie chce dopuścić do
głosu kopernikańskiej wizji nowego i realnego świata. Skutecznym antidotum
dla astrologii jest kryterium poprawności teorii naukowej i jej zgodności z
rzeczywistością, a nie autorytet nawet tak wielki jak Kopernika, Newtona czy
Einsteina.
Nietrudno zauważyć, ze znaki Zodiaku nie mają zupełnie nic wspólnego z
gwiazdozbiorami335. Astrologii nie interesują gwiazdozbiory, lecz umowne znaki
Zodiaku, wynikające z podziału ekliptyki na dwanaście jednakowych odcinków.
Znaki Zodiaku nie pokrywają się z gwiazdozbiorami o tych samych gwiazdach.
Znaki Zodiaku nie są dziś potrzebne astronomom, natomiast nie mogą się bez
nich obejść wróżbici – astrologowie. Tysiące lat temu ludzie nadali
gwiazdozbiorom nazwy związane ze zwierzętami (np. Lew) lub postaciami
mitologicznymi (np. Orion). Ponad 2000 lat temu starożytni Grecy znali
czterdzieści osiem gwiazdozbiorów. Obecnie astronomowie dzielą niebo na
osiemdziesiąt osiem obszarów, każdy zawierający jeden gwiazdozbiór i
względem nich określają położenie obiektów niebieskich. Na przykład
stwierdzenie, że Mars jest w gwiazdozbiorze Lwa, pomaga ustalić położenie tej
planety na niebie. Warto wiedzieć, że Międzynarodowa Unia Astronomiczna
(IAU) uznała oficjalnie 88 gwiazdozbiorów. Najważniejsze gwiazdozbiory
widoczne są ze stanowisk na średnich szerokościach geograficznych336.
Kolejnym problemem dla astrologii jest określanie horoskopów dla ludzi
rodzących się w okolicach podbiegunowych. Szerokości geograficzne mają duże
znaczenie w astrologii, Jednak obecne zasady są bezsilne wobec okolic
podbiegunowych337.
Astrologia obecnie jako dyscyplina naukowa nie istnieje na akademiach i
uniwersytetach. Nie ma możliwości otrzymywania akademickich czy naukowych
stopni. W tej dziedzinie nie ma żadnej gwarancji, że astrolog będzie pobierał
rzetelną naukę u renomowanych profesorów specjalizujących się w astronomii.
Większość astrologów zdobywa tę wiedzę samodzielnie, na własną rękę, inni
335
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korzystają z podejrzanych kursów, których poziom bywa, co najmniej,
tendencyjny. Z powodu amatorskich sposobów zdobywania kwalifikacji,
umiejętności astrologa stoją pod znakiem zapytania338. Brak naukowych
autorytetów i duże wątpliwości co do przedmiotu sprawiają wiele rozterek co do
założeń astrologicznych. Pozory naukowości zwodzą ludzi ku astrologicznej
przygodzie.
Poważni

naukowcy,

trzymający

się

zasad

naukowych

i

zdroworozsądkowych, astrologię uważają za szarlatanerię. J. Paulos pisze w
swojej książce339, że jednym z przejawów dzisiejszego analfabetyzmu
matematycznego jest astrologia. Ludzie, którzy nie mają dobrze wyrobionego
zdania na jej temat, są łatwi do manipulowania sobą.
Teoria poznania ukazuje, w jaki sposób można odróżnić prawdziwe
argumenty od fałszywych. Na to zagadnienie nie ma prostej alternatywnej
odpowiedzi: tak czy nie. Zależy to od wyrobionego poczucia rzeczywistości,
które jest zarówno bezpośrednio oczywiste jak i pośrednio, a także poprzez
domysły przeczuwane lub jeszcze zupełnie nieznane. Autentyczność astrologii
można zbadać co najmniej na dwa sposoby, poprzez badania empiryczne jak i
zbadanie pojęć stanowiących istotę jej teorii340.
Doświadczenie przeprowadzone przez Shawn`a Carlson`a z Uniwersytetu
Kalifornijskiego

w

Berkeley

zaprzecza

naukowość

astrologii341.

To

doświadczenie uznano za „obiektywny test astrologii”. Przedstawił on
dwudziestu ośmiu astrologom, uznanym przez National Council for Geocosmic
Research, anonimowe sylwetki psychologiczne trzech osób (nastawionych
obojętnie do astrologii lub pozytywnie, aby nie sfałszowały wyników) oraz
dokładne dane astrologiczne jednej z nich; następnie poprosił o wskazanie
sylwetki tej osoby. Powtórzono to doświadczenie z udziałem innych astrologów,
uważanych za najlepszych w Europie i Ameryce. Rezultatem pokazał, iż
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astrologowie wybrali poprawne profile osobowości – sylwetki psychologiczne,
mniej więcej, w jednej trzeciej przypadków, co nie jest wynikiem lepszym gdyby
zastosować czysto losowy wybór342. Ten powyższy statystyczny test wykazał, że
„zgodność” przepowiedni astrologicznej z rzeczywistością psychologiczną jest
czysto przypadkowa.
Inny naukowiec, fizyk z Case Western Reserve University, John
McGervey, zbadał daty urodzenia ponad 16 tysięcy naukowców, których dane
umieszczono w książce „American men of science” oraz 6 tysięcy polityków z
„Who’s who In American Politics” i stwierdził, że rozkład ich znaków Zodiaku
jest przypadkowy, znaki były równomiernie rozłożone w całym roku343.
Bernard Silverman, naukowiec z Uniwersytetu stanowego Michigan, nie
znalazł żadnych korelacji pomiędzy znakami Zodiaku 3 tysięcy małżeństw w
stanie Michigan, a stwierdzeniami astrologów na temat zgodności znaków. Także
na podstawie uznanych astrologicznych książek przygotował dwanaście opisów
osobowości i przedstawił je dwu grupom złożonych z dwustu pięćdziesięciu
osób. Pierwszej grupie wyjaśnił, że to są charakterystyki znaków Zodiaku, zaś
drugiej grupie nic o tym nie wspomniał. Uczestniczący w tym doświadczeniu
mieli wybrać opis najlepiej ich opisujący. Efektem tego było, iż pierwsza grupa
w połowie wybrała jeden z czterech opisów zbliżonych do swej osobowości,
natomiast druga tylko w trzydziestu procentach dobrała opis do swojego
temperamentu. To doświadczenie ukazało, że moc astrologicznych przepowiedni
jawi się jako rezultat samoułudy. Samoułuda ukazana przez to doświadczenie
Silvermana to nic innego jak pozytywna odpowiedź na oczekiwania, które
zgłasza wobec nas środowisko344.
Australijski badacz, Geoffrey Dean wraz Arthurem Mather`em,
prowadzący obszerne studia nad astrologią, przeprowadził eksperyment, który
szczegółowo opisał w „Recent advances in natal astrology”345. Osobom
poszukującym porady astrologicznej przedstawił horoskopy zmodyfikowane w
342
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taki sposób, że wszystkie istotne stwierdzenia zostały zamienione na ich
zaprzeczenia. Mimo to aż 95 procent badanych utrzymywało, że horoskop dobrze
do nich pasuje. Dokładnie tyle samo, ile uprzednio zaakceptowało oryginalny
horoskop. Niemal wszyscy, którzy zgłaszają się do astrologów, skłonni są
przyjąć każdą poradę. Ten sam uczony w innym miejscu poddaje krytyczny
przegląd studiów astrologicznych z lat 1900-1976. Podaje przypadki bardzo
dużej zgodności rzeczywistych przypadków życiowych oraz osobowości
znanych osób z ich horoskopem opracowanym na podstawie błędnej daty
urodzenia346.
Astronomowie, Roger Culver i Philip Ianna przeanalizowali ponad trzy
tysiące przepowiedni opublikowanych w ciągu pięciu lat przez uznanych
astrologów. Dotyczyły one konkretnych osób i spraw ogólnych. Wyniki okazały
się nokautujące dla astrologów. Sprawdziło się około dziesięć procent
zapowiadanych wydarzeń. Przy tym ukazali wielką „wpadkę” jednego ze
znanych astrologów, M. A. Smollina347.
Michel Gauquelin, przeprowadził poprawne metodologicznie, jedne z
najstaranniejszych badań statystycznych w zakresie astrologii. Zebrał on ponad
13 tysięcy momentów urodzeń wybitnych ludzi oraz przypisywanych im cech
charakteru (w sumie 50 tysięcy cech). Przebadał następnie korelacje owych cech
ze znakami Zodiaku. Okazało się, że nie ma żadnej. Wynika więc, że
prawdopodobieństwo, iż człowiek mający w momencie narodzin Słońce w znaku
Barana, będzie posiadał cechy przypisane temu znakowi, jest takie samo, jak to,
że je będzie posiadał człowiek mający Słońce urodzeniowe poza znakiem
Barana. Jedynym jego wnioskiem jest to, że wpływ znaków Zodiaku na
człowieka nie jest potwierdzony przez obiektywne badanie tylu tysięcy ludzi.
Wynika jasno, że znaki Zodiaku są bezwartościowe348. Ten sam autor zawarł w
swej pozycji naukowej wiele innych przykładów, które wykazują błędy
astrologii349.
346
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Astrolog,

ustalając

profil

osobowości

na

podstawie

horoskopu

astronomicznego dokonuje, nadzwyczajnie precyzyjnej selekcji. Twierdzi on, że
decydujące elementy w danej osobowości są zależne od położenia niektórych
planet, gwiazd w krótkim okresie czasu porodu (15 minut). Inne wpływy takie
jak zdrowie, miłość matki do dziecka w okresie ciąży, jej przeżycia, warunki
porodu, następnie klimat, środowisko, a także wychowanie, szkoła, religia, wolna
wola są całkowicie pomijane przez astrologów.
W poszukiwaniu relacji przyczynowych w astrologii można posłużyć się
trzema kanonami Johna Stuarta Milla. Kanony te głoszą reguły poznawcze
wyabstrahowane z doświadczenia. Ułatwiają odnajdywanie przyczyn jakiegoś
typu wydarzenia. Zasady te, pierwsza – zgodności, następna – różnicy, ostatnia –
równoległej zmiany, pozwalają ustalić, że jakieś zjawisko ma niewątpliwy
związek z pojawieniem się innego zjawiska. Punktem wyjścia tej metody jest
stwierdzenie powtarzalności zjawiska lub zespołu zjawisk. Jeżeli zjawisko
pojawiło się tylko raz, ta metoda Milla nie ma zastosowania. Kanony Milla
(inaczej metoda indukcji eliminującej) spełniają rolę jakby sita, odcedzając wiele
elementów350. Ten sposób weryfikacji ułatwia identyfikację istotnych relacji
pomiędzy zjawiskami i eliminację zjawisk przyczynowo nieistotnych. Ta taktyka
pozwala dopełnić weryfikowalność astrologii.
Astrologia w New Age okazuje się szarlatanerią zarówno w badaniach
statystycznych

jak

i

w

analizie

pojęciowej

(indukcji

eliminującej).

Szarlataneria351 polega na dostrzeganiu związków przyczynowych tam, gdzie ich
wcale nie ma352. André Kole wraz Al Janssenem swojej książce353 pt. „Cuda czy
magia?”, jeden rozdział poświęca zagadnieniu przepowiadania przyszłości.
Autor stosuje test czterech pytań, gdy ktoś twierdzi, że ma zdolność
przepowiadania przyszłości. Pierwsze pytanie dotyczy tego na ile konkretne są
przepowiednie. Za przykład podaje tu Nostradamusa, którego przepowiednie są
bardzo ogólne i mgliste. Podzielił on ponad dziewięćset czterowierszy na grupy
350
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liczące po sto strof, a każda grupa miała reprezentować jeden wiek. Proroctwa te
miały skomplikowaną symbolikę, którą – jak przyznał sam Nostradamus –
można zrozumieć dopiero po nastąpieniu wydarzeń przez nie zapowiadanych.
Drugie pytanie, jakie stawia autor, to, jaki procent przepowiedni proroka,
astrologa się spełnia. Czy jest to wynik czystego rachunku prawdopodobieństwa,
przypadku. Problem tkwi w tym, że ludzie pamiętają jedynie przepowiednie
spełnione. Kolejne sprawdzające pytanie dotyczy weryfikacji i zbadania życia
osoby, która twierdzi, że ma zdolności parapsychologiczne, pozwalające
odkrywać to, co nieznane. Ostatnim zagadnieniem pomagającym przetestować tę
kwestię, jest pytanie o rzekome źródło tej wiedzy. Należy sprawdzić czy nie jest
pod działaniem złego ducha, demona, czy psychika takiego człowieka jest
zdrowa.
Astrologia w New Age, jako astrologia humanistyczna, próbuje
odbudować „teoretyczne” podstawy, które zastąpiłyby trudne obecnie do
utrzymania rzeczywiste podstawy astrologii: wiarę w boskość ciał niebieskich i
fizykę Arystotelesa i Ptolemeusza. Astrologia humanistyczna posługuje się
pewnymi chwytami, które mają zaciemnić prawdę o niej samej. Do głównych
sztuczek można zaliczyć: posługiwanie się sztafażem współczesnej terminologii
naukowej (próba zdobycia autorytetu poprzez gołosłowne oracje); powoływanie
się na odkrycia naukowe i naukowców; odwoływanie się do świadectw słynnych
osób, które ceniły astrologię albo też się z nią w jakikolwiek sposób stykały (np.
Kopernik).
Tradycyjne

wierzenia

astrologiczne

nie

znajdują

najmniejszego

uzasadnienia w aktualnej kosmologii i innych naukach empirycznych, takich jak
astronomia czy fizyka. Nota bene Era nauki i mechaniki ma pewną skazę,
ponieważ nie uznaje tego, co nadprzyrodzone, co przekracza ludzkie zmysły, a
co jest istotnie ważne w ludzkiej egzystencji. Dlatego w kolejnej części rozdziału
zostaną przedstawione argumenty contra astrologiae, które biorą swój początek
z punktu filozoficzno-teologicznego.
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2. Filozoficzne spojrzenie na świat
Światopogląd astrologii rodzi filozoficzne pytania o mechanizm
oddziaływania na wolność ludzkiej woli oraz na losy świata jako całości. Z
astrologią stykali się filozofowie, którzy sceptycznie i w sposób krytyczny
odnosili się do jej twierdzeń. Warto przedstawić niektóre istotne wypowiedzi dla
uzupełnienia kwestii jej pseudonaukowości.
Do przeciwników wróżbiarstwa wieków starożytnych zaliczyć można
myślicieli: Heraklita, Anaksagoresa, Demokryta, Epikura czy Horacego.
Panaitios widział w sztuce wróżbiarskiej drogę do osiągnięcia korzyści
finansowych oraz narzędzie w ręku przebiegłych i sprytnych ludzi. Ostateczny
cios wróżbiarstwu zadali Lukrecjusz i Cyceron. Cyceron w swoim traktacie o
wróżbiarstwie, „De divinatione”, radykalnie krytykuje wszelkie formy
wróżbiarstwa. Traktat ten był polemiką z poglądami stoików. Autor wyśmiewa tę
naukę oraz analizuje ich stanowisko do najdrobniejszych szczegółów. Odrzuca
wróżbiarstwo jako przesąd niedopuszczalny w społeczeństwie oświeconym.
Twierdzi także, że sztuka wróżbiarska wywodzi się z praktyki ludzi i ze
znajomości spraw. Sztuka ta bierze swój początek częściowo z błędów,
częściowo z zabobonu, a w dużym stopniu opiera się na oszustwie.
Wróżbiarstwo nie jest zgodne z rozumem354. W okresie życia Cycerona,
astrologią zajmowali się głównie Chaldejczycy, a wśród nich czołową rolę
odgrywał słuchacz Platona, Eudoksus. Dowodzili oni, że w kręgu, jaki tworzą
znaki zwierzyńca niebieskiego (Zodiaki), istnieje siła, która wywiera wpływ na
ludzi i ich przeznaczenie. W odpowiedzi na ich twierdzenia Cyceron woła: „Cóż
za niewiarygodny obłęd!”
Warto przytoczyć tu fragmenty z jego dzieła. Te uniwersalne argumenty
przemawiają stanowczo przeciw wszelkim formom wróżbiarstwa. „Albowiem
nawet bliźnięta, choć zazwyczaj są do siebie podobne, mają w bardzo wielu
wypadkach życie i losy zgoła różne. Bliźniętami byli na przykład królowie
spartańscy Prokles i Eurystenes, a przecież nie osiągnęli oni tego samego wieku:
354
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Prokles żył o rok krócej, a poza tym o wiele przewyższał brata sławą swych
czynów. (...) Jak wskazuje obliczenie matematyków, które powinno być znane
Chaldejczykom, Księżyc krąży tak nisko, iż nieomal dotyka Ziemi; natomiast
wielka odległość dzieli go od najbliższej nam gwiazdy, Merkurego, znacznie
większą od Wenus, a jeszcze większą od Słońca, które jak się przyjmuje, udziela
Księżycowi swego światła. Dalsze trzy przeolbrzymie, wprost niezmiernie
odległości dzielą Słońce od Marsa, Marsa od Jowisza i Jowisza od Saturna, po
czym rozciąga się przestrzeń aż do samego nieba, które stanowi najdalsze i
ostatnie już krańce świata. Jakiż tędy wpływ może dotrzeć z nieskończonej
prawie odległości do Księżyca, a raczej do Ziemi? Astrologowie twierdzą (co
zresztą twierdzić muszą), że wszyscy przychodzący na świat na całej zamieszkałej
ziemi, jeśli rodzą się przy tym samym stanie nieba i pod tym samym układem
gwiazd, zjawiają się do życia w warunkach podobnych i że koniecznie przypada
im w udziale te sam los. (...) Astrologowie wolą bowiem utrzymać, że wszyscy,
gdziekolwiek by na Ziemi przyszli w jednym czasie na świat, urodzili się w tych
samych warunkach. A jakże wielkim szaleństwem jest, badając wielkie ruchy i
zmiany na niebie, zupełnie nie zwracać uwagi na to, jakie gdzie są wiatry,
deszcze i stany pogody! (...) Jeżeli wiec pogoda raz jest piękna, a drugi raz
burzliwa, to czyż ludzie rozsądni nie powinni raczej mówić, że właśnie to
wywiera wpływ na rodzące się dzieci (choć w rzeczywistości tak nie jest), niźli
twierdzić, iż oddziaływa na nie coś tam bardzo nikłego, czego w żaden sposób nie
można odczuć i z trudem można sobie pomyśleć, a co pochodzi od Księżyca lub z
innych ciał niebieskich? Cóż ty na to? A czy to mały błąd, że astrologowie nie
rozumieją, iż nauka ich całkowicie przekreśla moc zawartą w nasieniu, która
wszak dla zapładniania ma największe znaczenie? (...) A czy ta okoliczność, że
ludzie urodzeni w jednym czasie mają zupełnie różne charaktery, odmienny
sposób bycia i różne przypadki, nie dość jasno dowodzi, że chwila narodzin nie
ma żadnego znaczenia dla przebiegu życia ludzkiego? (...) Każdy dzień zaprzecza
tym baśniom!”355 Mottem Cycerona i pewnym universum, które powinno
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przyświecać uczonym w badaniu świata, jest twierdzenie „nie należy objaśniać
rzeczy pewnych przez niepewne”.
Poznanie kosmosu, całego wszechświata było dla Platona niewymiernym
pięknem i cudem w jego oczach. W „Timaios” z zachwytu mówi, iż „świat jest
najpiękniejszy

spośród

zrodzonych,

a

wykonawca

jego

najlepszy

ze

sprawców”356. Dla niego i jego filozofii świat i cały otaczający kosmos jest
wzorem idei, wyrażonym przez Stwórcę. „Bóg chciał, aby wszystko było dobre, a
lichego, żeby nic nie było”357. Z podziwem opisuje świat i jego budowniczego.
„Bóg najlepszego dzieła dokonał. Ten świat jest istotą żywą, ma duszę i rozum
naprawdę – dzięki opatrzności Boga. Bóg chciał jak najbardziej upodobnić świat
do najpiękniejszego z przedmiotów myśli i ze wszech miar najdoskonalszego.
Powstał ten świat jednorodzony. (...) Bóg zbudował świat jeden, całkowity, ze
wszystkich części całkowitych, doskonały i nie starzejący się i nie mający
chorować”358. Platon w swojej kosmologii bardziej kładzie nacisk na
budowniczego wszechświata, przez którego wszystko powstało i całe części
składowe świata są mu oddane. Zatem nic co zostało przez budowniczego
powołane do istnienia nie może przewyższyć jego samego ani zakłócić harmonii
w życiu wszystkich jego części. Wpływ gwiazd na sprawy ludzkie nie może mieć
innego toru niż tylko w obrębie planu idei wszechświata, zależnego od jego
założyciela. Pozostaje kwestia rozpoznania w budowniczym Boga, który stwarza
wszystko z niczego dla człowieka i poddaje jemu wszelkie byty widzialne jak i
niewidzialne. Jednak to przechodzi granice filozofii i zachodzi na płaszczyznę
teologii.
Uczeń Platona, Arystoteles, dostarczył astrologii teoretycznego modelu
fizykalnego obrazu świata. Kosmologia Arystotelesa ujmowała zagadnienie
struktury Wszechświata w sposób bardziej racjonalny niż koncepcje swojego
mistrza. Gwiazdy były bliższe boskiej doskonałości niż rzeczy ziemskie. Bóg był
bezpośrednim pierwszym poruszycielem, od niego pochodził wszelki ruch. Ten
okrężny ruch gwiazd – ciał wyższych był przyczyną powstawania i ginięcia ciał
356
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mniej doskonałych – jakim była ziemia. Jego model astrologia wykorzystywała
do posługiwania się swoimi twierdzeniami. Dopiero w nowożytności podważenie
zasad arystotelesowskiej fizyki spowodowało, że astrologia przestała mieścić się
w naukowym obrazie świata359.
Jednym ze sceptyków starożytnych był filozof Karneades (III-II w. BC),
który przedstawił trzy zarzuty astrologii. Po pierwsze, mówił, że bliźnięta z tym
samym horoskopem często doświadczają bardzo różnych losów; problem
dotyczy również syna króla i syna niewolnika urodzonych w tym samym
momencie. Dalej pytał, czy wszyscy, którzy padną w tej samej wielkiej bitwie,
mają identyczne horoskopy oraz dlaczego Żydzi urodzeni w różnych krajach
posiadają te same cechy narodowe, chociaż ich horoskopy z całą pewnością się
różnią360.
Zwolennicy astrologii borykali się z problemem przeciwstawienia
determinizmu – wolnej woli. Takimi deterministami w starożytności, którzy
ochoczo włączali astrologię w swój światopogląd byli stoicy oraz gnostycy.
Stoicy usiłowali przekroczyć dualizm ducha i materii, twierdząc, że cały
Wszechświat jest materialny. Dla założyciela szkoły stoików, Zenona z Kition
(III-II w. BC), człowiek jest miarą wszystkich rzeczy dzięki temu, że odbija się w
nim cały Wszechświat. Wszechświat jako organizm podobny jest do człowieka, a
człowiek odbija w sobie wszystko to, co dzieje się we Wszechświecie, a więc i
ruchy gwiazd361.
Św. Augustyn, przed swoim nawróceniem, interesował się astrologią,
sporządzał horoskopy. Jednak zanim wszedł na drogę życia w Kościele odrzucił
wszystkie grzeszne i zgubne praktyki. W swojej znanej autobiografii –
„Wyznaniach” – opowiada o próbach zerwania z praktykami astrologicznymi.
Należy zacytować obszerniejsze fragmenty z „Wyznań”. Augustyn opowiada:
„Był w owym czasie pewien człowiek głębokiej wiedzy, który słynął jako lekarz
(nazywał się Windycjanus). Ponieważ sprawował urząd prokonsula, włożył na
moją głowę wieniec, gdy odniosłem zwycięstwo w konkursie. Tym jednak
359
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bynajmniej mnie nie uleczył; taką bowiem chorobę, na jaką cierpiałem, tylko Ty
[Boże] możesz pokonać, sprzeciwiając się pysznym, a pokornym dając łaskę.
Ale nawet tego starszego człowieka wykorzystałeś do udzielenia mi pomocy,
nawet poprzez jego ręce zesłałeś mi lekarstwo. Zaprzyjaźniliśmy się i
słuchałem z uwagą tego, co miał mi do powiedzenia, bo chociaż mowa
jego była nieozdobna, jednak błyszcząca w niej inteligencja nadawała jego
słowom i wdzięk, i ważkość. Gdy mu powiedziałem, że się zagłębiam w
księgach badaczy horoskopów, wtedy łagodnie i prawdziwie po ojcowsku
zaczął mi perswadować, abym je precz wyrzucił, a czasu i sił, jakie można
poświęcić rzeczom pożytecznym, nie marnował na takie brednie. Opowiedział
mi, że sam w młodości studiował astrologię; zamierzał nawet uczynić ją swym
zawodem i z niej czerpać środki utrzymania. A skoro opanował naukę
Hipokratesa, to mogę ufać, że tamte księgi też nie miały dla niego tajemnic.
Jeśli potem porzucił astrologię, a wybrał medycynę, to tylko z tej przyczyny, że
przekonał się o wierutnej fałszywości owych ksiąg; a jako poważny człowiek nie
chciał żyć z oszukiwania ludzi. "A ty - powiadał - masz z czego żyć. Zajmujesz
się retoryką, a tę bzdurę traktujesz tylko jako rozrywkę; nie musisz z niej
czerpać środków utrzymania. Tym bardziej więc powinieneś mi wierzyć, gdy ci
mówię, dlaczego porzuciłem astrologię. Przecież starałem się ją jak
najdokładniej przestudiować, bo tylko z niej zamierzałem żyć..." Kiedy mu
zadałem pytanie, dlaczego wiele przepowiedni astrologicznych się sprawdza,
on, jak umiał, odpowiedział mi, że jest to rzeczą przypadku, z którym
wszędzie w naturze trzeba się liczyć. Nieraz, mówił, zdarza się, że ktoś na
chybił trafił otwiera księgę jakiegoś poety i nagle wzrok jego pada na wiersz
cudownie współbrzmiący z jego osobistą sytuacją, chociaż autor zupełnie o
czym innym pisał i miał zupełnie inne problemy. Nie należy więc się dziwić, że
umysł ludzki mocą jakiegoś wyższego natchnienia, którego sobie nie
uświadamia, trafia czasami na właściwą odpowiedź, dostosowaną do faktów i
okoliczności konkretnej kwestii; jest to rzeczą przypadku, a nie sztuki. (...)
Wtedy jednak ani ów uczony, ani mój kochany Nebrydiusz, przezacny chłopiec
z bardzo dobrą głową, wyśmiewając się z takiego rodzaju wróżenia, nie
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zdołali mnie skłonić do porzucenia błędów”362. Jak widać, mimo bardzo
dobrej znajomości zasad astrologicznych przez przyjaciół Augustyna, nie
udało się przekonać przyszłego świętego i doktora Kościoła. Tak bardzo był
przesiąknięty tymi praktykami magicznymi, że trudno było mu przyjąć
prawdę oraz przywołać racjonalne myślenie w tej kwestii. Dopiero z czasem,
po wielu próbach, Augustyn całkowicie odwrócił się od praktykowania
astrologii, a także nawet chciał z nią walczyć363. Co ciekawsze ówczesny
retor nie dał się przekonać swoim wcześniejszym przyjaciołom, którzy znali
całą teorię astrologów i ich sposoby. Dopiero, zgodnie z przysłowiem
łacińskim Verba docent, exempla trahunt, doświadczenie i świadectwo z
życia przyjaciela Firminusa zdołało wystarczająco przekonać Augustyna do
całkowitego zerwania z astrologią. Firminus, retor i przyjaciel po fachu
Augustyna, opowiedział mu historię ze swojego życia. Pisze o tym w swojej
autobiografii.

„Jego

ojciec

(Firminusa)

łapczywie

pochłaniał

księgi

astrologiczne, a miał przyjaciela, który podzielał to zainteresowanie. Obaj się
jednakowo pasjonowali tymi andronami i wzajemnie jeszcze w sobie podsycali
ową namiętność. Nawet gdy zwierzęta w ich domach miały małe, zapisywali
dokładnie chwilę porodu i sprawdzali ówczesne układy gwiazd, aby mieć
materiał do badań w dziedzinie owej rzekomej wiedzy. Następnie odsłonił przede
mną Firminus historię swoich własnych narodzin, jak ją usłyszał był od swego
ojca. Gdy matka Firminusa była w ciąży, jednocześnie oczekiwała dziecka pewna
niewolnica w domu owego przyjaciela jego ojca. Nie uszła oczywiście ta druga
ciąża uwagi pana, który najdokładniej notował nawet porody swoich suk. Jeden
więc z przyjaciół pilnie obliczał dni, godziny i najmniejsze cząsteczki godzin
ciąży swej żony, a drugi - służebnicy. I tak się zdarzyło, że u obu poród nastąpił
w tym samym momencie. Znaczyło to, że horoskopy, jakie owi ludzie musieli
ułożyć dla obu noworodków, były we wszystkich szczegółach takie same, chociaż
jeden noworodek był synem pana, a drugi niewolnikiem. Skoro tylko obie matki
zaczęły rodzić, każdy z tych ludzi informował drugiego o tym, co się w jego domu
dzieje. Każdy miał na podorędziu posłańca, aby go wyprawić do drugiego zaraz
362
363

Augustyn, Wyznania, IV 3, wyd. Znak, Kraków 1994, s. 74n.
Por. Tamże, VII 6, s. 146.

- 103 -

po przyjściu dziecka na świat. Ponieważ oba porody dokonywały się w ich
własnych domach, mogli wieść o nich wysłać natychmiast. Posłańcy, jak mi
opowiadał Firminus, minęli się w miejscu leżącym dokładnie w środku pomiędzy
dwoma domami. Każdy więc z dwóch przyjaciół musiał przyjąć dla horoskopu
taką samą pozycję gwiazd, skoro zupełnie taki sam był czas obu porodów. A oto
Firminus, urodzony we własnym i zamożnym domu, kroczył gładszymi drogami
żywota, pomnażał swe bogactwo i coraz wyższe osiągał godności. Niewolnik zaś
służył swoim panom; Firminus, który go znał, twierdził, że jego los w niczym się
nie poprawił”364. Przyszły biskup z Hippony wspomina tę niezapomnianą
chwilę w swoim życiu. „Uwierzyłem tej opowieści, gdyż człowiek, który ją
powtarzał,

zasługiwał

na

zaufanie.

Przecięła

ona

ostanie

moje

wątpliwości”365. Augustyn nie umiał pogodzić astrologii ze swoim
doświadczeniem wiary chrześcijańskiej. Być może wynikało to z pewnych
powodów366. Augustyn z Hippony nie umiał pogodzić odkrytej wiary i nowej
filozofii z mitologicznym i panteistycznym pojmowaniem wszechświata, z
wyzbyciem się odpowiedzialności za swoje czyny, ze słowem Bożym
zawartym w Piśmie świętym. Warto dodać, na zakończenie rozważań o
doświadczeniu astrologicznym u Augustyna, że ów pisarz i filozof nie
wyklucza możliwości wpływu ciał niebieskich na procesy fizyczne
dokonujące się na ziemi. W „Państwie Bożym” pisze, „Nie zawsze jest
niedorzecznością twierdzić, że jakieś wpływy gwiazd powodują różnice w
cechach ciała. Podobnie jak stwierdzamy, że pod wpływem zbliżania się i
oddalania słońca zmieniają się pory roku, zaś pod wpływem przybywania i
ubywania księżyca rosną i maleją pewne rodzaje stworzeń”367.
Św. Tomasz z Akwinu miał bliski związek z astrologią. Mimo, że żył w
świecie opartym na systemie geocentrycznym, na temat astrologii i różnych form
wróżbiarstwa wypowiadał się z duża dozą ostrożności. W książce P.
Choisnard`a, pt. „Św. Tomasz z Akwinu i astrologia” są ukazane zainteresowania
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Tomasza astrologią368. Jednakże doktor anielski w swoim arcydziele „Summa
Theologiae” wypowiada się na temat problemu astrologii: „ogólnie rzec biorąc,
wszelkie proroctwo, przepowiednia nie może pochodzić od natury, lecz jedynie
od Objawienia Bożego”369. „Przeznaczenie odnosi się do woli i mocy Boga jako
do swej pierwszej przyczyny. Z tego wynika, że wszystko co podlega woli i mocy
Boskiej, nie podlega tym samym przeznaczeniu”370. Idąc dalej tokiem tomizmu
warto dodać, że żadne akty wolnej woli jako władzy rozumu i woli nie pochodzą
od ciał niebieskich jako swojej przyczyny371. Tomasz opierając swój system na
racjonalistycznej filozofii Arystotelesa, podkreśla, iż ciała niebieskie nie
wywierają żadnego wpływu ani na rozum ani na wolę. Wybór człowieka opiera
się na rozumnej i wolnej, świadomej woli372. Zdaniem Tomasza niekiedy
działanie gwiazd wykorzystują demony, które mogą postępować godnie z siłami
natury. W następnym podrozdziale, w kontekście opatrzności Bożej, nauka
Tomasza z Akwinu zostanie przestawiona szerzej.
Giovanni Pico, żyjący w okresie renesansu, był jednym z zagorzałych
przeciwników astrologii. Zaś Francisco Guicciardini mówił, „jakże szczęśliwi są
astrolodzy!, którym wierzy się gdy raz, pośród setki kłamstw, powiedzą prawdę, a
tymczasem inni tracą wiarygodność, gdy mówiąc sto razy prawdę, choć raz
skłamią”373. Neoplatonik, Pico della Mirandola, ostro krytykował astrologię,
posługując się metodami statystycznymi, chciał udowodnić, że sprawdzalność
przepowiedni astrologicznych jest bardzo mała. Tak więc filozoficzne spojrzenie
na świat przyczynia się do pełniejszego zweryfikowania astrologii Nowej Ery.
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3. Teologiczna nauka o Opatrzności Bożej
Astrologia New Age dla katolickiej teologii jest jedną z głównych gałęzi
ezoteryki374. Teologiczne zapatrywania na astrologię są konkretnie związane z
Pismem Świętym i Tradycją Kościoła, całą jego historią i doświadczeniem. To
bogate doświadczenie jest oparte na wielowiekowej tradycji, która przybiegała
dynamicznie. Nauka Rzymskiego Kościoła jest wyraźna i konkretna, a także
zbieżna z naukowymi i filozoficznymi dowodami przeciwko astrologii, której
przedmiotem jest wpływ różnych cyklicznych zjawisk występujących w
kosmosie na sprawy ziemskie i losy ludzkie. Kościół dławi astrologię i ukazuje ją
jako zło prowadzące do grzechu, ukazując ją jako zabobon pokrewny
pogańskiemu fatalizmowi, o którym, chociażby, opowiada mit Edypa.
Na początku Biblii, w Starym Testamencie, w literackim opisie stworzenia
świata, określona została rola stwarzanych przez Boga części świata, które mają
być podporządkowane człowiekowi, który został stworzony jako stworzonemu
na wzór i podobieństwo samego Boga – Stworzyciela Wszechrzeczy375. Ta
godność, jaką otrzymał człowiek na początku świata przy swoim zaistnieniu, jest
niewyobrażalnym darem Boga i zaproszeniem do uczestnictwa w pełnej
Boskości. Drogę do tego aktu można przebyć tylko za pośrednictwem daru
Ducha Świętego, który obdarza swoja pełną miłością i pięknem swej Osoby. Już
w pierwszych rozdziałach Biblii człowiek otrzymuje zaproszenie do pójścia
drogą prowadzącą go do jego zbawienia i otrzymania pełni człowieczeństwa.
Wszystko zostało stworzone dla człowieka i jemu poddane. W Biblii określono
rolę gwiazd i ich granice w świecie stworzonym. „Bóg rzekł: Niechaj powstaną
ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby
wyznaczały pory roku, dni i lata; aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu
nieba i aby świeciły nad ziemią”376. Piękno przestworzy jest dowodem
wspaniałomyślności całego Bożego planu. Psalmista wychwala cuda stworzenia:
„Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców, księżyc i gwiazdy, któreś Ty
374
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utwierdził: czym jest człowiek, że o nim pamiętasz”377. W Prawie Mojżesza Bóg
przestrzega, by całe stworzenie nie przysłoniło człowiekowi Boga, lecz by
pomogło w poznaniu Jego. „Gdy podniesiesz oczy ku niebu i ujrzysz słońce,
księżyc i gwiazdy, i wszystkie zastępy niebios, obyś nie pozwolił się zwieść, nie
oddawał im pokłonu i nie służył, bo Pan, Bóg twój, przydzielił je wszystkim
narodom pod niebem”378. Wyraźnie Bóg potępia wszelkie kulty i wierzenia
pomijające Jego samego. „Gdy ty wejdziesz do kraju, który ci daje Pan, Bóg twój,
nie ucz się popełniania tych samych obrzydliwości jak tamte narody. Nie znajdzie
się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień swego syna lub córkę,
uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary; nikt, kto by uprawiał zaklęcia,
pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. Obrzydliwy jest bowiem dla
Pana każdy, kto to czyni. Z powodu tych obrzydliwości wypędza ich Pan, Bóg
twój, sprzed twego oblicza. Dochowasz pełnej wierności Panu, Bogu swemu. Te
narody bowiem, które ty wydziedziczysz, słuchały wróżbitów i wywołujących
umarłych. Lecz tobie nie pozwala na to Pan, Bóg twój”379. Bóg ostrzega przed
złymi konsekwencjami tych praktyk. „Nie będziecie się zwracać do
wywołujących duchy ani do wróżbitów. Nie będziecie zasięgać ich rady, aby nie
splugawić się przez nich. Ja jestem Pan, Bóg wasz!”380 A nawet grozi wszystkim
tym, którzy zajmują się niegodnymi czynnościami. „Także przeciwko każdemu,
kto się zwróci do wywołujących duchy albo do wróżbitów, aby uprawiać z nimi
nierząd, odwrócę oblicze i wyłączę go spośród jego ludu”381. Prorok Izajasz w
swej Pieśni o zagładzie Babilonu, z powodu nierządu, przedstawia konsekwencje
zajmowania się astrologią i szukania w niej recepty na życie. „Masz już dosyć
mnóstwa twoich doradców. Niechaj się stawią, by cię ocalić, owi opisywacze
nieba, którzy badają gwiazdy, przepowiadają na każdy miesiąc, co ma się z tobą
wydarzyć. Oto będą jak źdźbła słomiane, ogień ich spali. Nie uratują własnego
życia z mocy płomieni. Nie będą to węgle do ogrzewania, to nie ognisko, by przy
nim posiedzieć. Takimi będą dla ciebie twoi czarownicy, z którymi się próżno
377
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trudzisz od młodości. Każdy sobie pójdzie w swoją stronę, nikt cię nie ocali”382.
Astrologia w oczach proroka jest zdradą Boga poprzez brak pełnego zaufania do
Niego. „Lecz wy zbliżcie się tutaj, synowie wiedźmy, potomstwo wiarołomnej i
nierządnicy! Z kogo się naśmiewacie? Na kogo otwieracie usta i wywieszacie
język? Czyż wy nie jesteście dziećmi przestępstwa, potomstwem nieprawego
łoża?”383 W Księdze Mądrości jest napisane. „Głupi z natury są wszyscy ludzie,
którzy nie poznali Boga: z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego, który jest,
patrząc na dzieła nie poznali Twórcy, lecz ogień, wiatr, powietrze chyże, gwiazdy
dokoła, wodę burzliwą lub światła niebieskie uznali za bóstwa, które rządzą
światem. Jeśli urzeczeni ich pięknem wzięli je za bóstwa - winni byli poznać, o ile
wspanialszy jest ich Władca, stworzył je bowiem Twórca piękności; a jeśli ich
moc i działanie wprawiły ich w podziw - winni byli z nich poznać, o ile jest
potężniejszy Ten, kto je uczynił. Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się
przez podobieństwo ich Stwórcę”384. Zaś kult bożków to początek, przyczyna i
kres wszelkiego zła385. Nie należy się lękać, jedynie zaufać Opatrzności Bożej.
„Pan kieruje krokami człowieka, tak żeby pojął własną drogę”386. Odrzucenie
przymierza, niesie za sobą całkowite zerwanie więzów z Bogiem. Konsekwencją
nieposłuszeństwa Bogu jest śmierć. Prorok Jeremiasz ostrzega. „A gdy wielu
ludzi będzie przechodziło obok tego miasta, powiedzą jeden do drugiego:
"Dlaczego Pan postąpił w ten sposób z tym wielkim miastem?" Odpowiedź będzie
brzmiała: "Dlatego że oni porzucili przymierze Pana, Boga swego, a oddawali
cześć bogom obcym i służyli im"”387. Posłuszeństwo Bogu wiąże się z
przestrzeganiem Jego znaków na drodze do zbawienia. Poddanie się wszelkim
wróżbom oznacza otwarcie się na działanie Szatana i demonów, które chcą
oddalić człowieka o szczęścia wiecznego. „Wy natomiast nie słuchajcie waszych
proroków, waszych wróżbitów, waszych mających senne marzenia, waszych
przepowiadaczy ze znaków ani waszych czarowników, którzy wam mówią: "Nie
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pójdziecie w poddaństwo króla babilońskiego". Przepowiadają wam bowiem
kłamstwo, by was przez to wygnać z waszej ziemi, abym was musiał wypędzić i
abyście wyginęli”388. Bóg mówi przez swoich Proroków. „Nie dajcie się
wprowadzić w błąd przez waszych proroków, którzy są wśród was, i przez
waszych wróżbitów; nie zwracajcie uwagi na wasze sny, jakie śnicie”389.
Poznanie przyszłości może dokonać się tylko za wolą Boga. Może być ono
bezpośrednie jak i pośrednie wtedy, gdy przechodzi przez anioła „światła” lub
„ciemności”. Bóg dopuszcza działanie Szatana, by uszanować wolną wolę
każdego stworzenia. Poprzez wolny wybór służby Bogu, chwała Boża jest pełna i
doskonała, zgodna z naturą samego Boga. Poznanie rzeczy przyszłych jest aktem
Boga wtedy, kiedy przynosi to owoce w przybliżeniu się do miłości Boga oraz
nie służy sensacjom i zaspokojeniom ciekawości przyszłych zdarzeń. Dla
starotestamentalnego proroka Daniela odczytanie woli Bożej nie może mieć
drogi niezgodnej z zamierzeniem Boga. Daniel wykładając sen królowi
Nabuchodonozorowi, mówi, że „tajemnicy, o którą król pyta, nie zdołają
wyjawić ani mędrcy, ani wykładacze snów, ani wróżbici, ani astrologowie”390.
Mimo, że astrologia cieszyła się wtedy dużą popularnością, nie dawała
świadectwa

przedstawiania

prawdziwych

teorii.

Była

nieporadna

w

przedstawianiu prawdy, o czym pisze prorok „Zjawili się więc wykładacze snów,
wróżbici, Chaldejczycy i astrologowie. Opowiedziałem im sen, ale nie mogli mi
podać jego wyjaśnienia”391.” Wróżbiarstwo, przepowiednie z lotu ptaków i
marzenia senne są bez wartości, jak urojenia, które tworzy serce rodzącej”392.
W Nowym Testamencie to wszystko zostaje potwierdzone przez
posłuszeństwo Jezusa woli Bożej. W Ewangelii św. Łukasza, Chrystus Pan gani
tych, którzy nie rozpoznali w Nim znaku czasów. „Obłudnicy, umiecie
rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie? I
dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne?”393 Te słowa są
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aktualne w dzisiejszym świecie. Stwardnienie ludzkiego serca względem Bożego
planu pociąga za sobą daleko idące konsekwencje. Dzieje Apostolskie ukazują
życie pierwszych chrześcijan, którzy stronili od wszelkich praktyk magicznych,
ówczesnych pogańskich zwyczajów. Centrum ich życia był Chrystus. W
Dziejach Apostolskich jest przedstawiona scena opętania kobiety przez demona,
który umiał wróżyć „Kiedyśmy szli na miejsce modlitwy, zabiegła nam drogę
jakaś niewolnica, opętana przez ducha, który wróżył. Przynosiła ona duży
dochód swym panom”394. Apostoł – św. Paweł – przestrzega lokalne Kościoły
przed oszustwami wypływającymi z magii i wróżbiarstwa. „Baczcie, aby kto was
nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą czczym oszustwem, opartą na
ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. W Nim bowiem
mieszka cała Pełnia: Bóstwo, na sposób ciała, bo zostaliście napełnieni w Nim,
który jest Głową wszelkiej Zwierzchności i Władzy”395. Do Kościoła w Koryncie
pisze. „A choćby byli na niebie i na ziemi tak zwani bogowie - jest zresztą
mnóstwo takich bogów i panów [wg pogan] - dla nas istnieje tylko jeden Bóg,
Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy, oraz jeden
Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my
jesteśmy”396. Apostoł doświadczywszy nawrócenia pod Damaszkiem – spotkania
Chrystusa na swojej życiowej drodze, radykalnie sprzeciwia się wszystkiemu, co
oddala od żywego Boga. „Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze
niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha,
stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia,
które by było przed Nim niewidzialne, przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte
jest przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek”397. Pismo Święte
wnioskuje o Opatrzności Bożej z Bożych dzieł zbawczych. Bóg stworzył świat i
człowieka i opiekuje się nim. Bóg kieruje losami człowieka wierzącego i nic nie
dzieje się w ludzkim życiu przypadkowo, ani nic nie jest wynikiem ślepego
losu398. W NT Jezus wiąże Opatrzność Bożą z Ojcem Niebieskim, który
394
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„sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na
sprawiedliwych i niesprawiedliwych”399. Jezus radzi swoim uczniom, by
całkowicie zaufali Bogu. Wiara w Opatrzność Bożą nakazuje ufne posłuszeństwo
woli Bożej nawet w sprawach najtrudniejszych. Przykładem powierzenia się woli
Bożej jest postawa Chrystusa, która trwała w chwilach ludzkiego zwątpienia aż
do Jego śmierci Krzyżowej. Akt zawierzenia Jezusa swemu Ojcu w ogrodzie
Oliwnym przed męką jest przykładem całkowitego powierzenia siebie samego
oraz dążenia do wiecznego szczęścia. Chrześcijańska droga życia powinna
opierać się na pokorze i ufności Bogu na wzór samego Jezusa, który „uniżył
samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej.
Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie
imię”400. Tylko tą drogą człowiek osiągnie pełną metafizyczną transformację401
oraz wzniesie się na wyżyny godne swego człowieczeństwa. Piękno i potęga
kosmosu zachwyca pisarzy biblijnych i prowadzi do refleksji nad potęgą Boga
Stwórcy. Biblia potępiając wszelkie formy panteizmu, chce poprowadzić
człowieka do wiecznego obcowania z Bogiem i wszystkimi świętymi.
Należy

zwrócić

uwagę,

że

jedynym

pozytywnym

elementem

przepowiadania na podstawie gwiazd w Biblii jest scena z magami, trzema
mędrcami,

opisana

przez

ewangelistę

św.

Mateusza402.

Trzej

mędrcy

przybywający ze Wschodu, podążali za betlejemską gwiazdą, aby ujrzeć Króla
królów, Jezusa Chrystusa. Greckie słowo, od którego pochodzi wyraz magowie,
nie oznacza królów, ale ludzi zajmujących się wschodnimi sztukami
magicznymi. Związek między magią i astrologią jest widoczny w fascynacji
betlejemską gwiazdą, która wiodła ich do Betlejem403. Jako że jest to jedyny,
pozytywny wątek w Biblii o astrologach, można dojść do interesujących
wniosków. Warto zauważyć, że ci trzej astrologowie, rozpoznali w Jezusie Boga
i oddali mu hołd, przynosząc mu dary: złoto - symbolizujące bogactwo i władzę,
399
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mirrę - wieczność i szczęście, kadzidło – boskość. Oddali Nowonarodzonemu
wszystkie te atrybuty, jakimi byli obdarowywani w swoim kraju, skąd
pochodzili. Lud, z którego pochodzili, bardzo poważał ich mądrość. Scena ta
ukazuje, że nową wschodzącą gwiazdą całego kosmosu jest Jezus Chrystus,
któremu wszystko zostało poddane mocą samego Boga404. Akt oddania hołdu
Chrystusowi przez tychże magów świadczy o tym, że wszelkie zabobony,
przepowiednie i magiczne sztuczki należy radykalnie odrzucić i całkowicie
zaufać Bogu. Konstelacja ciał niebieskich (gwiazda nowonarodzonego króla)
umieszcza umiejętność czytania z gwiazd w całokształcie Chrystusowego
καιρος405. Pozbawia się gwiazdy jej autonomicznego znaczenia, możliwości
wywierania wpływu na ludzkie losy406. W czasach ST ciała niebieskie były
uważane za odbiorców poleceń Boga, zaś w NT ciała niebieskie pełnią funkcję
drogowskazów, które wskazują na Chrystusa. Od chwili narodzenia Zbawiciela
ludzkość weszła na nowe tory przeżywania swego człowieczeństwa.
Ojcowie Kościoła w pierwszych wiekach chrześcijaństwa dystansowali się
od „uprawiania” astrologii. Chętnie nakładali duże sankcje przeciw temu
sposobowi wróżbiarstwa, aby chronić swoje lokalne kościoły. W 120 roku naszej
ery, matematyk Aquila Ponticus został ekskomunikowany z Kościoła
Rzymskiego za astrologiczne herezje407. Św. Ireneusz (II w.) w „Adversus
haereses”

na

początku

swej

apologii

zamieszcza

zarzuty

przeciwko

Ptolemeuszowi. Jego dzieło jest świadectwem stosunku tamtej epoki, której
stanowisko było przeciwne gnozie. Poddaje przebadaniu wszystkie ówczesne
szkoły heterodoksyjne408. Hipolit Rzymski (III w.), uczeń Ireneusza, w swoich
dziesięciu księgach zwanych „Philosophumena”, podejmuje ten sam temat. W
księdze IV mówi o astrologii i magii, iż heretycy czerpali swoje nauki nie z
objawienia chrześcijańskiego, lecz z „mądrości pogan”409. Tertulian (III w.) w
„De idolatria” potępiając bałwochwalstwo, stawia argumenty przeciwko
404
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astrologom, nazywając ich kłamcami, będącymi pod panowaniem „dezerterów
Boga, czyli demonów”410. Jan Chryzostom (IV w.) w jednej z homilii skarży się,
że katolicy przestają wierzyć w zmartwychwstanie Chrystusa kosztem
horoskopów i przesądnych przepowiedni411. Św. Bazyli Wielki (IV w.), zwany
„tłumaczem niebios” w swoim dziele „In Hexaemeron” pisze dziewięć homilii ze
wspaniałym opisem wszechmocy Stwórcy i piękna przyrody. Jest całkowicie
nieprzychylny astrologicznym przepowiedniom412. Laktancjusz, chrześcijański
Cycero z IV wieku w „Institutiones divinae”, wskazuje, że dopiero Chrystus
przyniósł pierwszą mądrość z nieba, zaś wszelkie przepowiednie pochodzą od
Szatana, który jest wrogiem człowieka413. Atanazy w „Liście Wielkanocnym” żali
się na astrologów, którzy dokonują plagiatów książek z astrologicznymi
tabelami, na których pokazują gwiazdy, nadające imiona świętym414. Gani ich
wszelkie manipulacje i kłamstwa.
Apologia chrześcijańska pierwszych wieków była nastawiona na obronę
zasad wypływających z Ewangelii. Wszelkie ruchy, które przeciwstawiały się
temu, zostawały na synodach i soborach potępiane. I Synod w Toledo (400 r.)
wyraźnie obwieszcza, że jeśli ktoś wierzy w astrologiczne interpretacje gwiazd,
które mają rzekomo wpływać na los człowieka, to niech będzie wyklęty
(anathema)415. Najbardziej bliskim astrologii poglądem był pryscylianizm –
nauka o podłożu gnostycko – manichejskim. II Synod w Bradze (563 r.)
wypowiedział się przeciwko nauce Pryscyliana. „Jeśli ktoś sądzi, że dusze
ludzkie podlegają nieuniknionym wpływom ciał niebieskich, jak mówili poganie i
Pryscylian, niech będzie wyklęty”416. Gnostycyzm, do którego nawiązywała
nauka Pryscyliana, głosił wieczne istnienie dusz i ich powiązanie ze światem
astralnym. Kościół tę naukę zdecydowanie potępił. W średniowieczu, mimo
rozwoju nowej sytuacji społeczno-kulturowej, zapotrzebowanie na astrologię
zdecydowanie wzrosło. W okresie reformacji zakaz Kościoła Rzymskiego
410
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dotyczył dokładnych przepowiedni, podczas gdy uogólnione wróżby były
dozwolone. Bywało, iż stanowiska osób w kościelnej hierarchii nie były
skierowane na głoszenie prawdy, lecz na odnoszenie własnych korzyści.
Milcząca zgoda Kościoła na praktyki wróżebne stała się smutną rzeczywistością
szczególnie w XVI wieku, kiedy panowała królowa Francji, Katarzyna
Medycejska. Swą popularność zyskiwał ówczesny czołowy szarlatan –
Nostradamus417. Jednak niektórzy papieże, jak Sykstus V w „Bulla Coeli et
terrae Creator” (1586 r.) czy Urban VIII w „Inscrutalibis iudiciorum” (1631 r.)
wyraźnie przedstawiali rzetelną naukę Kościoła przeciwko astrologii. Oficjalny
zakaz istniał w „Codex Theodosianum”418. W epoce renesansu astrologowie
tłumaczyli swoje niepowodzenia powiedzeniem, astra inclinant, non necessitant
(gwiazdy skłaniają, nie zniewalają). Papież Benedykt IV (XVIII w.) twierdził, iż
„wizjonerami mogą być tylko aniołowie i demony, mężczyźni i kobiety, poganie i
wierzący; nie jest konieczne, by byli obdarzeni szczególnymi predyspozycjami,
aby mogło ich oświecić światło objawienia, pod takim jednak warunkiem, że ich
intelekt i zmysły przystosowane są do przekazania boskiego”419. Obecnie nauka i
teologia Kościoła nieco ewoluowała w kierunku pełniejszego poznania woli
Bożej, zawartej w Piśmie św. oraz przekazywanej poprzez świętych w Tradycji
Kościoła. Teraz „duchowni zdali sobie sprawę, że moce duchowe, do których
odwoływała się astrologia, miały niewiele wspólnego z duchem miłości, który
prowadzi takich ludzi jak Matka Teresa z Kalkuty do świętości przez służbę
innym”420.
Sobór Watykański I, na trzeciej sesji (1870 r.), przeciwstawia się
wszelkim zabobonnym praktykom przepowiadania przyszłości, kierując uwagę
na Bożą Opatrzność. Wszystko co Bóg stworzył, zachowuje w Swojej
Opatrzności i wszystkim rządzi421, bo „wszystkie rzeczy odsłonięte są i odkryte
przed Jego oczami”(Hbr 4, 13), także te, które nastąpią z wolnego działania
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Zob. P. Cieśliński, A planety nie szaleją [rozm. z M. Abramowiczem], Gazeta wyborcza,
2000, nr 96, s. 16.
419
Tamże, s. 150.
420
T. C. Cowling, dz. cyt., s. 33.
421
Por. Mdr 8. 1.
418
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stworzeń422.

Boża

Opatrzność

jest tajemnicą,

z

której

wynika

kilka

podstawowych zasad: Bóg ma plan; to On zawsze sprawuje kontrolę nad
wszystkim; każdy człowiek żyje i pracuje dla Niego; Bóg może ukarać lub
wynagrodzić życie człowieka; Szatan jest sprawcą wszelkiego zła423. Zarazem ta
Boża opatrzność jest wielką łaską Bożą. Bóg nie pozostawia swoich stworzeń
losowi i nieprzewidzianym biegowi wydarzeń. Łaska Boża okazuje się darem
danym człowiekowi, aby stał się „współuczestnikiem Bożej natury” (2P 1, 4).
Wyraz „łaska” ma greckie źródłosłów (charis) i oznacza piękno, radość,
świetlane miłosierdzie. Ze strony Boga oznacza Jego miłosierdzie oraz
łaskawość, pełnią dobroć wobec człowieka, zaś od strony człowieka – piękno i
radość z przeżywania swojego życia. Łaska Boża udoskonala ludzką naturę,
człowiek staje się bliższy Bogu, styka się z pełnią Jego miłości. III synod w
Valence (855 r.) głosił naukę o katolickiej predestynacji424. Przeznaczenie to w
żadnym wypadku nie może stać na przeszkodzie wolnej woli ludzkiej. Cel ten
może człowiek osiągnąć z daru łaski Bożej przez swą pokorę, posłuszeństwo
woli Bożej i wyzwolenie się z grzechu z pomocą Jezusa Chrystusa. Dar łaski
Bożej jest implikacją opatrzności Boga, który daje człowiekowi możliwość
zmiany swojego życia oraz stawia go na wyżynach duchowych. Ta droga
przewyższa wszelkie aspiracje New Age i szarlatańskie astrologiczne praktyki.
Sobór Trydencki na szóstej sesji (1547 r.) w „Dekrecie o usprawiedliwieniu”
głosił, by „nikt, jak długo żyje na tej ziemi, niech się nie waży wdzierać w zakryte
tajemnice Bożego przeznaczenia”425.
Opatrzność Boża, ze względu na grzech człowieka, przyjmuje postać
odkupienia426. Ład i harmonia zostały zaburzone przez nieposłuszeństwo Bogu.
Człowiek w imię pragnienia wolności stał się niewolnikiem pożądliwości, a
przez to ograniczył się na przyjęcie łaski Bożej. W tej sytuacji człowiek cierpi i
jest poddany działaniu zła, które ze wszystkich możliwych stron atakuje, by

422

BF V, 20.
Por. J. G. Reisinger, Suwerenność Boga, Toruń 1998.
424
Por. BF VII, 39-40.
425
BF VII, 71.
426
Zob. Słownik Teologiczny, A. Zuberbiera [red.], T. 2, wyd. Księgarnia Jacka, Katowice 1989,
s. 35.
423
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oddalić go od prawdziwego szczęścia i wiecznej miłości. Opatrzność Boża
chroni go przed niekontrolowanym atakiem zła, na tyle, na ile człowiek pragnie
prawdziwej wolności i miłości w swoim głębokim sumieniu i pragnieniu. Bóg
czuwa nad człowiekiem i daje mu tyle sił, by mógł przebrnąć przez życiowe
trudności i pułapki. Tak jak zauważa św. Tomasz z Akwinu de facto Bóg, a
poprzez swą opatrzność rządzi wszystkim, przez to rządzenie wszystko kieruje
ku celowi, jakim jest On sam427. Bóg jest we wszystkich rzeczach i Jego
opatrzność rozciąga się na wszystko428. Nic nie ma prawa istnienia bez Jego
przyzwolenia, wszelkie związki, oddziaływania pomiędzy bytami pochodzą od
Niego. Opatrzność Boża czuwa w sposób specjalny nad człowiekiem przez swoją
łaskę429. Doktor Anielski w „De sortibus” wypowiada się jasno o przepowiadaniu
przyszłości, twierdząc, że poznanie przyszłości przekracza ludzkie siły, zgodnie
ze słowami z Pisma św. „wszelkie udręki cierpi człowiek, nie znając przeszłości
ani nie mogąc się domyślić tego co przyszłe” (Syr 8, 6n). Niemożliwe jest, aby
ciała niebieskie miały wpływ na kształtowanie umysłu ludzkiego. Wszystkie
czyny człowieka pochodzą przede wszystkim z umysłu i woli. Stąd też mądry
człowiek panuje nad gwiazdami i nie da się ponieść ich fantazji430.
Katechizm Kościoła Katolickiego, bazując na Tradycji Apostolskiej i
Biblii, podaje definicje Opatrzności Bożej. Opatrzność Boża to „zrządzenia,
przez które Bóg prowadzi swoje stworzenia do doskonałości”431. Ta troska
Opatrzności Bożej jest konkretna i bezpośrednia. Bóg chce prowadzić człowieka
po drodze idącej do Niego. Jezus, pełnia Bożego objawienia, chce od swoich
wyznawców dziecięcego zawierzenia Opatrzności swojego Ojca Niebieskiego,
który troszczy się o najpotrzebniejsze rzeczy dla swoich dzieci. „Nie troszczcie
się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się
macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż
odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do
spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż
427

Św. Tomasz z Akwinu, De fide, w: Compendium theologiae, 123.
Tamże, 130.
429
Tamże, 143.
430
Zob. Św. Tomasz z Akwinu, De sortibus.
431
KKK 302n.
428
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one? Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do
wieku swego życia? A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się
liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet
Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc
ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak
przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, małej wiary? Nie troszczcie się więc
zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się
przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz
niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o
królestwo <Boga> i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam
dodane”432. Bóg daje ludziom możliwość dobrowolnego uczestniczenia w swojej
Opatrzności, powierzając im odpowiedzialność za czynienie sobie ziemi
poddaną

i za panowanie nad nią433. Bóg Stwórca działa we wszystkich

poczynaniach swoich stworzeń434 Daje On człowiekowi łaskę i moc do poznania
Go i w dojściu do Jego królestwa. Przez Opatrzność Bożą człowiek jest
wywyższony do godności bycia umiłowanym dzieckiem Boga. Człowiek,
obdarzony darem wolności, jest powołany do pracy w budowaniu Królestwa
niebieskiego tu na ziemi oraz pełnego zaangażowania się w dziele stwórczym
Boga. To zadanie, jakie stawia Bóg człowiekowi, jest wezwaniem do pełnego
uczestnictwa w człowieczeństwie. Przez Opatrzność Bożą człowiek jest zdolny
poznać prawdę zawartą w Bożych planach zbawienia. Bóg w odwiecznym
swoim planie każdemu stworzeniu powierza zadanie, które jest ono zdolne
wypełniać, stosownie do swojej natury435. Bóg może objawić przyszłość swoim
prorokom lub innym świętym. Jednak postawa chrześcijańska powinna polegać
na ufnym zawierzeniu Opatrzności w tym, co dotyczy przyszłości i na
odrzuceniu wszelkiej niezdrowej ciekawości w tym względzie436. Katechizm,
podobnie jak Biblia, stanowczo odrzuca wszelkie formy wróżbiarstwa:
odwoływanie się do Szatana lub demonów, przywoływanie zmarłych lub inne
432

Mt 6, 25-33
Por. KKK 307.
434
Por. KKK 308.
435
Por. KKK 1844.
436
Por. KKK 2115.
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praktyki, jak korzystanie z horoskopów, astrologii, chiromancji, mające rzekomo
odsłaniać przyszłość. Wszystkie te działania są sprzeczne ze czcią i szacunkiem
– połączonym z miłującą bojaźnią – które należą się jedynie Bogu437. Należy je
potępić, zwłaszcza wtedy, gdy towarzyszy im intencja zaszkodzenia drugiemu
człowiekowi lub uciekanie się do interwencji demonów438. To nauczanie
Kościoła Katolickiego wypływa przede wszystkim z pierwszego Przykazania
Bożego Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną. Bóg pragnie dobra
wszelkiego stworzenia a zwłaszcza człowieka, którego tak ukochał przez
swojego Syna Jezusa. Dlatego przez swoje Przykazania pragnie uchronić
człowieka od nieszczęścia i wielu cierpień. Powierzenie się Opatrzności Bożej
wyzwala z niepokoju o jutro. Ufność pokładana Bogu przygotowuje szczęście
ubogich, którzy będą widzieć Boga439. Mostem łączącym oba światy (ziemski –
materialny i niebiański – duchowy) jest modlitwa i chrześcijańska medytacja,
które są współpracą z Opatrznością w drodze do doskonałości440. Bóg wzywa
całe stworzenie do oddawania mu czci oraz do posłuszeństwa Jego woli.
Sobór

Watykański

II

przestrzega

wiernych

chrześcijan

przed

niebezpieczeństwami jakie stawia współczesny świat, który często odchodzi od
Przykazań Bożych. Zachodzące zmiany psychologiczne, moralne i religijne,
które

nierzadko

niepozbawione

są

różnych

praktyk

magicznych

i

okultystycznych, wpływają na ówczesny światopogląd człowieka. Nowe warunki
wywierają wpływ na życie chrześcijańskie. Z jednej strony zdolność krytycznego
osądu oczyszcza z magicznego pojmowania świata i błąkających się jeszcze
zabobonów oraz wymaga coraz bardziej osobowego i czynnego przylgnięcia się
do wiary, do miłości Boga; z drugiej liczniejsze masy praktycznie odchodzą od
religii441. Sobór przestrzega człowieka przed dzisiejszym zagrożeniem i chce,
zgodnie z pragnieniem Boga, ukazać dzisiejszemu człowiekowi jego wartość i
godność oraz odnowić w nim sposób myślenia. „Duch Boży, który przedziwną
opatrznością kieruje biegiem czasu i odnawia oblicze ziemi, pomaga tej
437

Por. KKK 2116.
Por. KKK 2117.
439
Por. KKK 2547.
440
Por. KKK 2738.
441
Por. KDK 7.
438
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ewolucji”442. W przeciwieństwie do trendu RNE Kościół poprzez Nową
Ewangelizację chce zmienić świadomość i oddalić ludzi od kryzysu
neopogaństwa. Dzisiejszy człowiek, specjalizując się w różnych dyscyplinach
naukowych w dziedzinie filozofii, historii, matematyki i przyrodoznawstwa oraz
uprawiając różne rodzaje sztuki, może w dużym stopniu przyczyniać się do tego,
by rodzina ludzka wznosiła się ku wyższym przesłaniom prawdy, dobra i
piękna443. Kościół, poprzez ludzki wysiłek, chce, aby ludzkość unikała
powielanych w historii błędów, wynikających z rozwoju i fascynacji
pseudonauką i zabobonami. Nauczanie Kościoła na temat astrologii i wszelkich
form neopogaństwa jest klarowne i radykalnie oparte na Biblii i Tradycji,
wynikającej z historii dwóch tysiącleci istnienia Kościoła. Astrologia jest
zabobonem, który oddala wierzących od poznania Boga i doświadczenia Jego
miłości. Ogólnie, zabobon jest zniekształceniem wrażliwości religijnej. U
podstaw tego zniekształcenia leży nie tyle wolny wybór, ile lęk lub niewiedza444.
Jan Paweł II w encyklice „Fides et ratio” naucza, że wiara i rozum są jak
dwa skrzydła, które są niezbędne człowiekowi w poznaniu prawdy. Człowiek
poznając Boga na drodze objawienia oraz przez wysiłek intelektualny, może
dojść do wniosków najbardziej zbliżonych prawdzie. Kościół nie uzyskał
mądrości i wiedzy na drodze samodzielnych przemyśleń, ale dzięki przyjęciu z
wiarą słowa Bożego445. Dlatego Kościół pragnie ostrzec wszystkich ludzi, dla ich
dobra,

przed

różnymi

niebezpieczeństwami.

Magisterium

Kościoła

(Nauczycielski Urząd Kościoła) w ostatnich stuleciach coraz częściej zabiera
istotny głos w ważnych sprawach wiary, uzasadniając je i broniąc ich przed
różnymi formami bałwochwalstwa i zabobonnego ezoteryzmu, zawartymi w
doktrynach astrologicznych446.
Warto wspomnieć, że nie tylko chrześcijaństwo stroni od praktyk
astrologicznych. Ogólnie rzecz biorąc, religie monoteistyczne są bardziej
ukierunkowane na Boga niż religie panteistyczne. W judaizmie, który głównie
442

KDK 26.
KDK 57.
444
P. Madre, F. Sanchez, Astrologia a życie chrześcijańskie, wyd. M, Kraków 1993, s. 14.
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bazuje na Torze zawartej w ST, jedynym przedmiotem wiary jest ten sam Bóg
jaki objawia się w chrześcijaństwie. W Islamie Mahomet, podobnie jak
starotestamentowi prorocy, zabronił oddawania boskiej czci Słońcu, Księżycowi
i innym ciałom niebieskim, zakazał również uprawiania astrologii447.

4. Zagrożenia związane z astrologią
Według słów Cycerona, że w sprawach wróżbiarstwa trzeba raczej zważać
na skutki niż dociekać przyczyn448, należy zająć się niebezpieczeństwami, jakie
wypływają z „uprawiania” astrologii w życiu człowieka. Astrologia głosi
zdeterminowanie losów człowieka, a nawet jego czynów moralnych. Często w
życiu przesąd okazuje się mocniejszy niż ufność Bogu. Dowodem tego może być
tzw. „czarny kot”, „pechowa trzynastka” i wiele innych zabobonów zależnych od
danego środowiska i tradycji regionalnych. Astrologia i związane z nią
horoskopy, szczególnie proklamowane przez New Age, są jednym z
największych przesądów ezoterycznych. Gnostycka teza o zdeterminowaniu
człowieka zagłusza empiryczne doświadczenie wolności i zdolności zmiany na
lepsze.
Często zdarza się, że narzeczeni przed zawarciem małżeństwa zwracają
uwagę na znak Zodiaku swojego życiowego towarzysza, a nieraz dobierają sobie
partnerów według zgodności charakterów wynikających ze znaków Zodiaku.
Bywa niekiedy, że małżonkowie doprowadzają do rozpadu swoje małżeństwa, ze
względu na astrologiczne zabobony449.
Niebezpieczne implikacje dla człowieka mogą stać się faktem przez tzw.
astrologię ezoteryczną450. Niektórzy astrologowie objaśniają horoskopy swoim
klientom za pomocą wiedzy ezoterycznej. Bez kontaktu z istotami duchowymi,
dokonywanie astrologicznych przepowiedni nie byłoby możliwe. Wpływ siły
447

L. Zajdler, Dzieje zegara, dz. cyt., s. 138.
Zob. M. Cicero, dz. cyt., s. 238.
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Por. J. Salij, dz. cyt., s. 112.
450
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nieczystej istniejący w astrologii nie może zostać wykluczony, chociażby
poprzez „brzytwę Ockhama”451, na którą mogą powoływać się sceptycy. Należy
zwrócić uwagę czytelnikowi na wszystkie aspekty tego zagadnienia. Jednak
człowiek wiary i ufności w Bożą Opatrzność nietrudno zauważy, że współczesna
astrologia New Age, a także pozostałe nauki okultystyczne pochodzą ze
nieprzychylnemu człowiekowi źródła452.
Współczesny astrolog uważa się raczej za psychoterapeutę niż wróżbitę,
jest on na ogół wykształcony i obdarzony pewną dozą inteligencji453. Karierę swą
zazwyczaj zaczyna od krytyki astrologii, jednak z czasem zajmowanie się
astrologią, okazywało się to dobrym pomysłem na zarobienie pieniędzy. Dla
zobrazowania sprawy warto chociażby przytoczyć jeden przykład. Według
francuskich sondaży z usług wróżbitów i astrologów korzysta co roku we Francji
około 10 milionów Francuzów, przeznaczając na ten cel aż około 4 miliardy
dolarów – niebagatelną sumę454. Bywa też, że astrolog rości sobie prawa
psychologa czy jakiegoś lekarza duszy człowieka, który przychodzi z pomocą
potrzebom załamanych i sfrustrowanych ludzi. Jednak dla tych, którzy w swym
sercu kochają Boga i ufają Jego Opatrzności, astrolog jest zbędnym szarlatanem.
Niepokoi fakt, że coraz więcej elementów magii i szarlatanerii można
spotkać w rzeczywistości szkolnej. Rośnie liczba książek adresowanych do
młodych ludzi czy dzieci w wieku dorastania. W lekturze Reinsteinów pt.
„Astrologia dla nastolatków” pragnie się wpoić młodemu pokoleniu, iż
przepowiednie astrologiczne powinny znaleźć ważne miejsce w ich życiu, w
doborze przyjaciół oraz w formowaniu innych związków interpersonalnych455.
W numerze specjalnym czasopisma „Naj”, pt. „Astrologia i miłość”,
można wiele przeczytać na temat doboru życiowego partnera456. Astrologia jest

451

Brzytwa Ockhama – dyrektywa metodologiczna, która mówi, że bytów nie należy mnożyć
ponad konieczność.
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Por. R. Wróbel, Astrologia czyli zabawa z zapałkami, Bezet, 1994, nr 5 (214), s. 12.
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Zob. E. Karczewska, Astrologia. Narkotyk końca wieku, Gracja, 1998, nr 1/2, s. 9-12.
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Zob. M. i R. Reinstein, Astrologia dla nastolatków, wyd. Ravi, Łódź 1997.
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używana także do manipulacji życiem człowieka, który często przeżywa osobiste
czy rodzinne problemy, nieraz często związane z brakiem pracy, czy z
niepowodzeniem zawodowym, rodzinnym lub także z niezadowoleniem
społeczno – politycznym. W tymże czasopiśmie, „karmi” się ludzi receptą na
szczęśliwe życie, jaką jest podporządkowanie się wpływowi gwiazd457.
Naprzeciw

dzisiejszym

wyzwaniom

astrologicznym

wychodzą

zlaicyzowane massmedia, które widzą w szeroko pojętej astrologii źródło swoich
finansowych korzyści. Fascynacja Erą Wodnika jest widoczna w publicznej
telewizji. Dla zobrazowania tematu warto podać przykład, iż w pierwszym dniu
roku odbył się wywiad Katarzyny Dowbor z astrologiem, który głosił idee New
Age oraz starał się przepowiedzieć kształt nachodzącego nowego roku 2001 i
nowego wieku XXI. Według astrologa w tym czasie będą rodzić się dzieci
inteligentne i nastanie koniec epoki patriarchatu oraz wyzbycie się wartości
chrześcijańskich458.
Wypadałoby wspomnieć, że astrologia cieszy się dużą popularnością w
wielu „kolorowych” pismach. Ze statystyk wynika, że duża część czytających te
czasopisma zaczyna lekturę od sprawdzenia horoskopu na bieżący tydzień czy
miesiąc. Z czasem wiele osób uzależnia się od czytanych gazetowych
horoskopów i podświadomie łączy pewne fakty z przeczytanym tekstem.
Natomiast

horoskopy

gazetowe

uwzględniają

tylko

jedną

okoliczność

przybliżonego układu planet w danym znaku Zodiaku. Nie jest ważny dokładny
czas narodzin człowieka, a jedynie przedział mieszczący się w jednym
Zodiaku459. Horoskopy te są bardzo ogólne i pisane z dużą dozą fantazji. Mimo,
że horoskopy gazetowe zdecydowanie różnią się od horoskopów natalnych
opartych na dokładnych kosmografach, to zagrożenie dla człowieka jest
identyczne.
Wraz z rozwojem wydawnictw pojawiają się nowe książki dotyczące
tematyki astrologicznej, które stawiają śmiałe i bezprecedensowe tezy, a także
poprzez syntezę, wchodzą na pola nauki i wiary. Inspirowany Carlem Jungiem
457

Zob. Naj, Astrologia i miłość, 2002, [nr spec.] nr 2, s. 6-9.
Wywiad Katarzyny Dowbor, Audycja telewizyjna, TVP2, 01.01.2001, godz. 13.35.
459
B. Radźko, dz. cyt., s. 10.
458
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autor książki460 pt. „Symbolika zodiaku a fragmenty Biblii”, pomimo
nieznajomości podstaw nauki teologicznej i filozoficznej, usiłuje wykazać
związki pomiędzy astrologią a Biblią. Poprzez lekturę tej pozycji pewne
nonsensy mogą docierać do nieuświadomionych ludzi i osłabiać wiarę w Boga na
rzecz sił przyrodzonych i zabobonnych. Książka zawiera treść bardzo
nieprzyjazną chrześcijaństwu. Przykładem może być zdanie: „w fazie Wodnika
nie trzeba już męki na Krzyżu”461.
Wielkim błędem astrologów w polemice z teologami jest tłumaczenie się i
powoływanie na proroctwa wywodzące się z Biblii oraz szukanie jej
wymyślnych związków z astrologią. Całkowicie zapominają, że źródłem tych
proroctw, cudów i znaków był sam objawiający się Bóg, który zawsze działa
bezpośrednio, albo pośrednio, tylko przez wybranych sobie ludzi, którzy nigdy
nie używają żadnych magicznych, gnostyckich strategii. Natomiast uniwersalne
prawdy w niej zawarte, cały przekaz biblijny, ma w sobie jedyny i podstawowy
cel – ukazanie historii Zbawienia dokonanego przez Jezusa Chrystusa, Syna
Bożego. Inne treści mają charakter pomocniczy w zrozumieniu Bożego planu
zbawienia. Dlatego błędnym sposobem jest wybiórcze pojmowanie sentencji
biblijnych i przywłaszczanie ich w celu wyjaśnienia swoich argumentów, tak jak
to robił powyżej wymieniony autor. Podobnym sposobem posługuje się inny
eseista Alfred Łaszowski, który odrzuca magię, ale zafrapowany astrologią
powołuje się na zmyślone argumenty wywodzące się wg niego m. in . z Pisma
św462.
Coraz częściej astrologia ma wpływ na życie społeczne. Obecnie nawet
niektóre firmy korzystają z porad astrologów, by wybrać dobry moment do
podjęcia inwestycji lub zmian organizacyjnych. Dla przykładu w Dani, o
przyjęciach nowych pracowników niektóre firmy decydowały dopiero po
konsultacjach z astrologami463. „Astrobiznes” po kryjomu kwitnie również w

460

Zob. K. Dackiewicz-Skowroński, Symbolika Zodiaku a fragmenty Biblii, wyd. Source,
Katowice 1995.
461
Tamże, s. 72.
462
Zob. A. Łaszowski, Człowiek z punktu widzenia astrologii, w: Wokół człowieka [red. M.
Gołaszewska], PWN, Warszawa 1988, s. 146-169.
463
Astrologom stanowcze nie, Gazeta Wyborcza, 1998, nr 52, s. 9.
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Polsce.

Większość

biznesmenów

jest

wiernymi

klientami

astrologów.

Organizowane są kursy astrologiczne, poprzez które można rzekomo odnosić
dużo korzyści. Mają w tym pomóc medytacja i modlenie się do energii
wszechświata, zwanej feng szui – przepływu dobrych i złych energii464. Wraz z
zainteresowaniem astrologią, powstają różne programy komputerowe do
obliczania horoskopów, które ułatwiają pracę ludziom pasjonującym się
astrologią465.
W dzisiejszej kulturze, mimo pseudonaukowości astrologii, nietrudno nie
zauważyć pewnych aspektów astrologicznych. Oprócz codziennych horoskopów
w gazetach, można je dostrzec niemal wszędzie. Przykładem może być seria
znaczków poczty polskiej, która w 1996 roku wyemitowała znaczki z symbolami
Zodiakalnymi466. Niewiele serii znaczków pocztowych było tak długo
wydawanych. Należy dodać, że te są w sprzedaży do dnia dzisiejszego.
Warto sobie zadać pytanie, dlaczego ludzie zajmują się horoskopami, a
nieraz przykładają do nich tak wielką wagę. Prosta odpowiedź może brzmieć, iż
jest to chęć poznania przyszłości. Jednak jak podaje jeden z psychiatrów, „w
człowieku tkwi atawistyczna potrzeba magii, która w irracjonalny sposób
wytłumaczy, dlaczego coś się stało. Bywa też, że ludzie chcą się dowiedzieć, czy
planowany krok ma sens i czy w ten sposób należy postąpić. Zdarza się, że ludzie,
którzy mają kłopoty, idą po horoskop”467. Horoskopy są łatwym wytłumaczeniem
różnych problemów i ucieczką przed ich rozwiązaniem i odpowiedzialnością za
nie.
Niepewność, frustracja, bezrobocie, walki i rozgrywki polityczne,
społeczne i gospodarcze problemy narodu, to wszystko powoduje, iż człowiek
traci odporność psychiczną, jest bezradny, może się zniechęcić i stać się bardziej
podatny na działanie zła. Horoskop przekonuje go, że jest lepszy, że wszystko
jest możliwe i stoi przed nim otworem. Należy tylko wydobywać z siebie lepsze
cechy. Horoskop daje takiemu człowiekowi nadzieję na całe życie. W takiej
464

P. Wrabec, Astrobiznes, Gazeta Wyborcza, 2000, nr 240, s. 14.
Zob. J. Banaś, Komputer zamiast gwiazd, Gazeta Wyborcza, 1992, nr 253, s. 6.
466
Zob. Aneks, Rys. 6, s. viii.
467
S. Urban, Dlaczego ludzie stawiają sobie horoskopy, Gazeta Wyborcza, dodatek Katowice,
1999, nr 4, s. 4.
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chwili najlepszym lekarstwem jest horoskop, który zaspokaja pragnienie bycia
kimś innym468.
Uzależnienie od astrologii staje się dziś jednym z wielu dramatów
współczesnych ludzi. Długie związanie się z pseudonauką, jaką jest astrologia,
pociąga za sobą daleko idące konsekwencje. Jedna z osób, która przez
uprawianie tej wróżbiarskiej magii, stała się jej niewolnikiem, tak wspomina.
„Nieustannie

czyhałam

na

stosowne

konfiguracje

planet,

próbowałam

przewidzieć i kontrolować to, co się stanie. Nie mogłam obcować z ludźmi,
których horoskopy znałam. Utraciłam zaufanie do świata, do mojego losu.
Rzuciłam astrologię, tak jak rzuca się papierosy: zdecydowanie, nieodwołalnie,
bo częściowe rzucenie jest nieskuteczne”469.
Uzależnienie od horoskopów jest dość trwałe i trudne do przezwyciężenia.
W Ameryce około pięć milionów ludzi kieruje się wytycznymi horoskopów na
każdy dzień470. W Polsce duży procent ludzi, zwłaszcza kobiet, regularnie czyta
horoskopy. Mimo, że duża część społeczeństwa polskiego to katolicy,
zajmowanie się horoskopami przez niektórych, jest dowodem ich płytkiej
religijności. Niestety puste miejsce po wygasającej wierze zajmuje magia, a to
już o jeden krok do astrologii. Takie myślenie uwalnia do odpowiedzialności, a
przez to życie dla wielu staje się prostsze.
Szczególnym zagrożeniem wiary jest fakt ścisłego powiązania astrologii z
religią, która jest nieprzyjazna chrześcijaństwu. Zwracając się do astrologii,
człowiek, de facto, zwraca się o radę, sposób na życie do starożytnych bóstw
panteistycznego systemu religijnego471. Każda planeta jest symbolem bóstwa.
Posiadając jego atrybuty emanuje na ludzi i ich sprawy. Tak więc to bogowie
wywierają wpływ na zafrapowanych astrologią.
Jak powinien zachować się chrześcijanin wobec astrologii? Odpowiedź na
to pytanie nie jest łatwa, gdyż nie każdy człowiek jest taki sam, różni się

468

M. B. Zaremba, Jak trwoga to do horoskopu, Gazeta Wyborcza, dodatek Weekend, 1992, nr
238, s. 16.
469
M. Nowak, Uzależniłam się od astrologii, Gazeta Wyborcza, dodatek Wysokie obcasy, 2000,
nr 258, s. 43.
470
M. B. Zaremba, dz. cyt.
471
Zob. C. Strohmer, Czego nie powie ci horoskop, of. wyd. Logos, Warszawa 1998, s. 18-24.
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usposobieniem, charakterem, wiekiem, wykształceniem, płcią, narodowością,
kulturą,

poglądami

społeczno

–

politycznymi,

a

przede

wszystkim,

doświadczeniem życiowym. To, co łączy w sposób szczególny, to wiara w
Chrystusa. Jednak i ta płaszczyzna styczności może być jakościowo różna.
Różnica wynika z poznania i doświadczenia Boga w swoim życiu. Jednak pewne
uniwersum dążenia do poznania prawdy, zawarte w człowieku sumienie, staje się
codzienną rzeczywistością każdego z osobna. Nie można drugiemu bliźniemu
niczego

narzucić

w

sferze

światopoglądu.

Jedynym

wyjściem

jest

zaproponowanie innego sposobu patrzenia na astrologię oraz szarlatanerię New
Age, ukazującego niebezpieczeństwa wywodzące się z RNE. Podejście do
astrologii Nowej Ery musi być rzetelnie i obiektywnie przedstawione, oparte na
racjonalizmie, doświadczeniu empirycznym oraz na wiedzy zdroworozsądkowej.
Odpowiadając na powyższe pytanie i mając na uwadze te spostrzeżenia, należy
stanowczo stwierdzić, że chrześcijanin powinien być świadomy pewnych
zagrożeń wynikających z dzisiejszego trendu neopogaństwa. Oddany Bogu,
ufający Opatrzności Bożej człowiek, dla swojego dobra i szczęścia, musi być
całkowicie posłuszny woli i mądrości Bożej. Poprzez Kościół istniejący z woli
Boga w Jezusie Chrystusie, człowiek ma możliwość poznania pełnego zamysłu i
woli Bożej. Bóg oczekuje od każdego człowieka odwrócenia się od wszystkiego
co grzeszne, uwłaczające wielkości i miłości samego Stwórcy. Ostatni Sobór
naucza, że „Bogu objawiającemu należy okazać posłuszeństwo wiary”472. Jezus
w pełni objawia oblicze Boga; przyszedł na ziemię, aby opowiedzieć tajemnice
swojego Ojca przez słowa i czyny, znaki i cuda473. Wierzący w Chrystusa są
niejako uprzywilejowani znając część Bożej wiedzy i mądrości474. Nie można
poznać pełnej prawdy, która jest najwspanialszym darem dla człowieka, bez
Jezusa Chrystusa. Mimo tej łaski, człowiek chce jeszcze bardziej poznać tajniki
Boga i stanąć na równi z Nim. Współczesna astrologia oraz pozostałe
okultystyczne nauki New Age są kontynuacją oszustwa biblijnego węża z
rajskiego ogrodu. Nauki te są wytworem podstępnych istot, które pragną naszego
472

KO 5.
KO 4.
474
Kol 2, 3.
473
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wiecznego unicestwienia475. Zarazem są one dowodem na istnienie Szatana –
sprawcy wszelkiego nieszczęścia. Odwieczny problem wyboru zła lub dobra
wchodzi w kulminacyjną fazę w dzisiejszym świecie. Walka zła z dobrem staje
się nagminnie dzisiejszą rzeczywistością. Dzięki środkom masowego przekazu
(massmediom) i trendom współczesnego gnostycyzmu, proklamowanie New
Age jest ówczesnym problemem u progu nowego tysiąclecia. Zachowanie
chrześcijańskiej wiary i racjonalnej roztropności jest jedyną bronią przeciw
rozrastającym się złu i grzechowi.
Astrologia sprowadza człowieka do sfery somatycznej i psychicznej,
pozbawiając go wymiaru duchowego. Czyni z człowieka „system energetyczny mikrokosmos, wibrujący w harmonii z wszechświatem – makrokosmosem”476.
Św.

Augustyna,

który

doświadczywszy

na

sobie

działania

sił

astrologicznych, mówił „chrześcijanin powinien zupełnie odrzucić i uciekać od
wszystkich czczych sztuczek i szkodliwych zabobonów. Biorą one początek z
niosącej zarazę wspólnoty ludzi z demonami, jak gdyby zaprzysiężonej przyjaźnią
niewierną i zdradziecką”477. Bez kontaktu z istotami duchowymi dokonywanie
astrologicznych wyjawień nie byłoby możliwe, chyba że w oparciu o zgadywanie
lub przypadek478. Nie jest ludzką rzeczą znać rzeczy przyszłe, gdyż Bóg
pokieruje przez Ducha Świętego wszystkim w swoim czasie. Modląc się należy
odsłuchać Jego głosu w swoim sercu i sumieniu i dążyć do świętości, oddalając
od siebie to, co nie pochodzi z Jego woli.

475

R. Wróbel, dz. cyt., s. 12.
A. Zwoliński, Astrologia szlakami gwiazd, dz. cyt., s. 24.
477
PL 34, 53.
478
Por. C. Strohmer, dz. cyt., s. 77.
476
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Zakończenie

Astrologia pełni fundamentalną rolę w New Age, jest nośnikiem
wszelkich tez głoszonych w obrębie tego ruchu. Ruch Nowej Ery nie jest przy
tym ani nową religią, ani gromadą sekt lub masonerią, nie jest też systemem
filozoficznym, ani terapią czy też świadomością ekologiczną, nauką, nurtem
muzyki, biznesem lub ruchem artystycznym, oświatowym czy społecznym. A
jednocześnie New Age jest tym wszystkim. New Age stanowi swoisty znak na
przełomie tysiącleci.
Prymas Belgii, kardynał Godfried Danneels, pisze ironicznie: „Jeśli
cierpicie z powodu wielu frustracji. Jeśli poszukujecie czegoś innego, jeśli
oglądacie takie filmy jak E.T. lub Stowarzyszenie umarłych poetów. Jeśli
korzystacie z pożywienia zapewniającego długowieczność. Jeśli opowiadacie się
za łagodną medycyną i metodami naturalnymi... Jeśli zdecydowaliście się na
wzrost waszego ludzkiego potencjału... Jeśli wśród waszych ulubionych książek
są traktaty ezoteryczne i okultystyczne (...). Jeśli interesujecie się sekretami, tym,
co dziwne i tajemnicze, sztuką science fiction. Jeśli jesteście przekonani, że wasze
ja jest przenikane promieniami i falami kosmicznymi oraz że gwiazdy mają
wpływ na wasze przeznaczenie. Jeśli serio czegoś szukacie, stawiając sobie
fundamentalne pytania, i jeśli nie znajdujecie żadnej odpowiedzi ani w obrębie
religii klasycznych, ani w nauce, ani w technice. Wtedy wasze miejsce jest
pomiędzy nami: w New Age” (list pasterski na Boże Narodzenie 1990 r.)
W związku z zagrożeniem płynącym z New Age i astrologii konieczne
staje się podjęcie odpowiednich działań zapobiegających negatywnym wpływom
tych neopogańskich idei. Dążenie przez New Age do holistycznej unifikacji
wszelkich dogmatów pozbawia człowieka jego wolności, nadanej i zadanej przez
Boga oraz sprzeciwia się naturze ludzkiego bytu. Astrologia jest jednym z
najważniejszych dziedzin tego społeczno-religijnego ruchu. Z astrologią Nowej
Ery jest związany ezoteryzm i wiedza tajemna. Pełni ona rolę kultu gwiazd w
panteistycznej wizji świata oraz służy temu ruchowi do realizowania swoich
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postulatów związanych z przyjściem nowej epoki, czasów przeciwnych
wartościom chrześcijańskim. Astrologia to wiara w przepowiednie oraz kult
gwiazd, całkowicie przeciwny dzisiejszemu postępowi wiedzy, odkryciom
zjawisk przyrody i doświadczeniu wiary. New Age jest kolejnym wyzwaniem dla
Kościoła, który ma za zadanie odnowić w Duchu Świętym jakość życia
chrześcijańskiego w pluralistycznym świecie oraz dostosować praktyki
duszpasterskie do potrzeb dzisiejszego człowieka. Astrologia powinna zostać
całkowicie zdyskredytowana przez współczesne nauki szczegółowe, jak również
przez Kościół, który stoi na straży moralności i przestrzega ludzi przed
zabobonami i wszelkimi pseudonaukami, utrudniającymi w głoszeniu Dobrej
Nowiny o Zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie, Synu Bożym.
Zagadnienia związane z nowymi ruchami społecznymi, w tym
szczególności New Age i różnymi pseudonaukami, powinny stawać się
przedmiotem nowych rozważań i dyskusji oraz być często podejmowane.
Wzrastające oddalanie się ludzi, zwłaszcza młodego pokolenia, od praktyk
religijnych w Kościele katolickim, może być znakiem czasu do kolejnego
oczyszczenia w Kościele, przez pokorę i większą ufność w Bożą Opatrzność oraz
radykalnego

zawrócenia

na

drogę

za

Chrystusem

Ukrzyżowanym

i

Zmartwychwstałym. Autor artykułu „New Age a chrześcijaństwo”479 Adrew
Milles, przypuszcza, że Bóg posługuje się w dzisiejszych czasach ruchem New
Age, aby realizować szereg celów. Jednym z głównych jest zmobilizowanie
chrześcijan do głębszego zastanowienia się nad swoją wiarą i odkrycia
duchowego wezwania do życia pełnią chrześcijaństwa w zjednoczeniu z
Jezusem, który jest Światłem i Prawdą, i przez którego zaświtał blask „nowego
ludu”. Dojście do takiej duchowej transformacji jest możliwe za sprawą łaski
Bożej, działającego Ducha Świętego, który ożywia i rozpala Bożą miłość w sercu
człowieka, przez modlitwę pozbawioną wszelkiej obłudy i pychy oraz przez
codzienne życie oparte na przykazaniach Bożych i wierności Bogu.
Kościół,

z

woli

Chrystusa,

odrzuca

wszelkiego

typu

praktyki

wróżbiarskie, gdyż są one sprzeczne z prawami Bożymi; kwestionują istnienie
479

A. Milles, New Age a chrześcijaństwo. Wybrać Jezusa, w: Zagrożenie wiary dzisiaj, Zeszyty
Odnowy w Duchu Świętym, 1996, nr 10, s. 54.
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wolnej woli człowieka; zakładają, że nic nie może jej zmienić, nawet łaska Boża.
Następstwem życia opartego na braku ufności w Boże rady zawarte w
przykazaniach staje się fakt oddalenia od prawdziwego szczęścia i pokoju
wypływającego z Boga pełnego miłosiernej miłości. Taki sposób na życie
przeradza się w dramaty sumień. Zniewolony praktykami wróżbiarskimi i
ezoterycznymi

człowiek

dochodzi

do

sprzecznych

wniosków.

Takie

postępowanie zakłada, że bez faktycznie wolnej woli nie ma grzechu, a zatem i
jego sprawcy. Bez grzechu zaś nie ma potrzeby nawrócenia, przemiany na
lepsze.

W

tej

sytuacji

potrzeba

istnienia

Kościoła

mogłaby

zostać

zakwestionowana.
W niniejszej pracy została przeprowadzona szczegółowa i obiektywna
polemika z astrologią Nowe Ery. Zostały ukazane zagrożenia, jak również pewne
pozytywne

elementy

wynikające

z

historii

astrologii.

Trudnością

w

przygotowaniu tej pracy okazała się zbyt obszerna literatura na jej temat, często
bardzo tendencyjna i kontrowersyjna. Mimo wielu wydawanych pozycji
książkowych bardzo trudno dojść do materiałów wartościowych, ukazujących
konkretne wątpliwości i niebezpieczeństwa wynikające z astrologii i z Ruchu
New Age. Dlatego też praca ta pomija niektóre wątki i pozostawia wiele
aspektów do przemyślenia i analizy zagadnienia. Granicą poszukiwań źródeł do
tego tematu stały się opracowania z wydawnictw o tendencji bezkrytycznego
spostrzegania

zasad

rządzących

przyrodą

i

człowiekiem.

Świadomość

ograniczonego charakteru pracy w różnorodności nie ujmuje jej w żaden sposób
na wartości, lecz wskazuje nowe perspektywy poszukiwań. Temat tej pracy staje
się niezwykle aktualny w dzisiejszym świecie oraz merytorycznie ważny dla
katolickiej nauki społecznej,

która

ma

uświadamiać

społeczeństwo

o

nadchodzących duchowych zagrożeniach niesionych przez różne pseudonauki.
Przestrzeganie przed niebezpieczeństwami powinno odbywać się w obrębie
głoszenia podstawowych zasad moralnych: miłości i sprawiedliwości oraz w
zakresie istotnych prawideł życia społecznego, jakim są: dobro wspólne,
pomocniczość i solidarność.
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