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1. UVOD 

 

∘ Ko se astrolog poskuša pogovarjati o astrologiji - temi, ki ima na nek način "dvomljiv 

sloves" – naleti pogosto na kar nekaj predsodkov oziroma predpostavk, ki nimajo z 

realnostjo nobene veze. Po eni strani je astrologija zaradi množične uporabe t. i. 

popularne astrologije, ki jo srečujemo vsakodnevno po časopisju in v poplavi številk 090, 

v istem košu z jasnovidnostjo, vedeževanjem in podobnimi mejnimi znanji, ki se jih kot 

take seveda lahko tudi grdo izkorišča, po drugi strani pa je na nek način mistificirana 

kot nekaj, kar je morda bolje "ne vedeti, ker človek nikoli ne ve, kaj je res ... " - ker je to 

eden najstarejših delov naše vsečloveške zgodovine in jo imamo vsi zapisano v 

praspominu. 

 

∘ Tovrstnim dvomljivcem in prestrašencem ni enostavno predstaviti kaj astrologija sploh 

je in kako se uporablja, kadar se uporablja recimo temu "resno". Menim pa, da se ključ 

do razumevanja skriva v preteklosti oziroma v predstavitvi naravnega razvoja astrologije 

skozi čas, saj se je njen pravi pomen za človeštvo povsem izgubil. Zato bom v tem eseju 

naredila en hiter sprehod skozi zgodovino astrologije do danes s poudarkom na najbolj 

"razvpiti" razliki med astrologijo in astronomijo, na katero se pogosto sklicujejo skeptiki. 
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2. VČERAJ 

 

∘Kaj bi lahko rekli o preteklosti astrologije? Kot prvo in najosnovnejše; astrologija se 

uvršča med tiste vede, ki so se v človekovi zgodovini razvile najprej, na začetku predvsem 

kot del religije, in tisti, ki so se z njo največ ukvarjali, so bili visoko spoštovani in cenjeni 

člani skupnosti.  

 

∘Trenutno je dokazano, da se človeštvo ukvarja s pojavi na nebu več kot 17.000 let – 

to kažejo najstarejše trenutno odkrite risbe Luninih men iz kamene dobe (15.000 pr. n. 

št.). Tudi sicer imamo na jamskih risbah veliko upodobitev vesolja, zvezd oziroma 

planetov, še posebej pa seveda najpomembnejših svetil (Lune in Sonca), katerih gibanje 

je bilo za pradavnega človeka izjemno pomembno. V tistem času je imela astrologija 

eksistencialen pomen; ukvarjala se je z napovedovanjem naravnih pojavov (kje in kdaj 

dež, poplave, čas za setev in žetev, pojav vročine in suše in podobno), kar je bilo za 

pradavnega človeka najpomembnejše znanje na sploh. 

 

∘ Astrologija je bila v tistem času združena z religijo v nedeljivo celoto. Božanstva so 

bila povezana bodisi z naravnimi pojavi (npr. bog groma; božanstvo, ki prebiva v vulkanu; 

božansko v različnih živalih), veliko božanstev pa je povezano tudi z različnimi nebesnimi 

objekti. Od njih – od njihove dobre ali slabe volje - je bilo odvisno preživetje. Kozmičnim 

objektom, kamor spadajo najprej svetili Sonce in Luna, kasneje pa tudi planeti Merkur, 

Venera, Mars, Jupiter in Saturn, ki so vsi vidni z Zemlje s prostim očesom, so dajali 

imena in jim pripisovali božanske lastnosti.  

 

∘ Skozi tisočletja se je njihov pomen seveda nekoliko spreminjal, nekateri so se ravnali 

bolj po Soncu, drugi po bolj Luni, pri vseh pradavnih kulturah pa lahko vidimo, da so 

želele posnemati razporeditev nebesnih objektov in jih "preslikati" na Zemljo. 

Megalitska svetišča (4.000 do 2.000 pr. n. št.) kot je npr. Stonehenge v Veliki Britaniji, 

kažejo, kako so takratni ljudje videli Vesolje in kaj je bil center njihovega čaščenja.  

 

∘ Tisto, kar mi danes imenujemo znaki Zodiaka (Oven, Bik, Dvojček ...), je v resnici tisto, 

kar so skozi tisočletja ljudje opazovali kot odseke, ki so se v določenem obdobju kazali na 

nočnem nebu. Te podobe so povezali z različnimi vrstami pomenov ali z različnimi 

področji življenja. Znaki in glavne konstelacije vsakega od njih so postali povezani z 

različnimi letnimi časi na povsem izkustven način. Ko je na primer na nebu prevladovala 
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konstelacija Ovna, je to postalo znano kot čas za sajenje pridelkov, kar je nov začetek, pa 

tudi čas za poravnavo kakšnih starih zamer s sovražnikom (po dolgi zimi se je bilo možno 

spet premikati, omogočeno je bilo prehranjevanje za vojsko ipd.). Ko na nočnem nebu 

prevladuje ozvezdje Tehtnice, je bil ta čas sprejet kot primeren letni čas za druženje in 

tudi poroko, saj je bil konec glavnih kmečkih opravil in so si lahko vzeli več časa.  

 

∘∘∘∘ S pojavom pisave (klinopis pri Sumercih, 3.000 pr. n. št.) je omogočeno sistematično 

spremljanje pojavov. Prvi pisni "izdelek" (horoskop) je star skoraj 4.000 let in izhaja 

iz Babilona (2.200 do 332 pr. n. št.). V Babilonu je bil kralj absolutno božanstvo in 

ljudje so verjeli, da kar se dogaja njemu, se dogaja vsemu kraljestvu – če gre kralju 

dobro, gre vsem dobro; če gre kralju slabo, s(m)o v težavah tudi vsi drugi☺. Astrologija je 

v tem obdobju podrejena politiki in se uporablja predvsem za prerokovanje za potrebe 

vladarja in vladanja. 

 

∘∘∘∘ Obdobje klasične Grčije (1.000 pr. n. št. do 100 pr. n. št.) je tisto, v katerem pride do 

izrednega razvoja religije, mistike, filozofije, matematike in drugih naravoslovnih 

znanosti. V 6. stol. pr. n. št. sta bili religija in astrologija že povsem ločeni. Astrologija se 

je uporabljala predvsem v politične namene (mundana astrologija). 6. stol. pr. n. št. 

predstavlja pravi boom v razvoju človeštva – to je čas velikih filozofov in mislecev 

Talesa, Pitagore, Sokrata, Platona, Aristotla, Hipokrata in drugih, ki so vsak po svoje 

opazovali in interpretirali gibanje nebesnih teles, vendar pa so bili razdeljeni v dve struji 

(Jonska in Eleatska šola), ki sta se bistveno razlikovali glede pogleda na Vesolje – 

razlikovali so se ravno v tej najbolj razvpiti razliki med astronomijo in astrologijo, ki je 

ena od dveh glavnih razlogov, da so se znanstveniki obrnili proti astrologiji. Gre za tako 

imenovana heliocentrični oziroma geocentrični sistem gibanja planetov in Sonca.  

 

∘∘∘∘ Astronomsko (torej znanstveno ...) danes ni nobenega dvoma, da se nahaja Sonce 

v sredini našega Osončja, planeti in ostala nebesna telesa, z izjemo lun/satelitov, pa 

krožijo okoli njega (heliocentrični sistem), kar je med prvimi dognal že Aristarh, pripadnik 

Jonske šole, 300 let pr. n. št. Ker pa je bila druga struja, ki je zagovarjala geocentrični 

sistem Vesolja, zelo močna (v njej so bili najmočnejši filozofi svojega časa (Sokrat, Platon, 

Aristotel, ...)), je "napačen" model Vesolja obveljal še celih 1.800 let.  
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∘ Pravzaprav so si v tistem času predstavljali položaj Zemlje, svetil in ostalih nebesnih 

teles na zelo različne načine (npr. Zemlja je ravna plošča, ki plava na vodi; Vesolje je 

zaprta škatla ipd.) in počasi se je rodil tudi geocentrični sistem Vesolja, torej sistem, 

kjer je v središču Zemlja in planeti ter Luna krožijo okoli nje.  
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∘ Astrološko pa se v centru opazovanja nahaja nekaj, kar se nahaja na Zemlji 

(oseba, dogodek, institucija, ...), zato je tudi Zemlja tista, s katere gledamo v nebo in 

ono gleda na nas! V astrološki karti se to nekaj nahaja v centru – in le zato, ker se 

zaenkrat še nahajamo vsi na Zemlji, se uporablja izraz "geocentrični model"! Ko se bodo 

namreč začeli naši zanamci rojevati na Luni, Marsu ali Veneri, bo vpliv planetov na te 

osebe pač drugačen, kot če bi se rodile na Zemlji – in zato bo moral biti po analogiji 

potem tudi v astrologiji v uporabi sistem s tistim planetom v centru opazovanja – torej 

npr. lunocentrični, marsocentrični ali veneracentrični sistem. Vendar pa to ne pomeni, da 

se v astrološkem modelu zato ostali planeti vključno s Soncem vrtijo okoli npr. Zemlje, 

zato je v resnici naziv "geocentrični sistem" napačen! In ravno zato je vse znanje, ki ga je 

skozi tisočletja zbrala astrologija, še vedno povsem relevantno. 
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∘ Grki so razvijali astrologijo v teoretičnem in intelektualnem smislu, v starem Rimu 

(200 pr. n. št. do 476 n. št.) pa je postala astrologija vedeževalska dejavnost, ki je 

izgubila svojo znanstveno resnost in verodostojnost – Rimljani so astrologijo uporabljali 

predvsem za zabavo, kar je povzročilo razvoj popularne astrologije in vedeževanja. Po eni 

strani to pomeni veliko degradacijo astrologije, po drugi pa se je v tem času zgodila njena 

razširitev med vse sloje prebivalstva. V tem času nastane tudi najbolj obširen pregled 

vsega znanega astrološkega znanja – Tetrabiblos (Klavdij Ptolemej, 85 do 170 n. št.), ki se 

uporablja še danes. 

 

∘ S propadom rimskega imperija pride v Evropi do močnega nazadovanja znanosti na 

splošno. V tem obdobju zapolnijo vrzel, ki nastane s padcem Rimskega imperija, Arabci 

(8. in 14. stol.), ki sistematično študirajo zapuščino starih Grkov in proučujejo 

filozofske, matematične, psihološke, astronomske in astrološke tekste. V začetku 

osvajanj Arabci prezirajo astrologijo in druge znanosti; kasneje preučujejo stare knjige iz 

Aleksandrijske knjižnice in proučujejo grško in indijsko astrologijo.  

    

∘ V obdobju med 6. – 12. stoletjem sta bili v Evropi astronomija in astrologija zelo 

zapostavljeni; v vzponu je bilo krščanstvo in astrologija kot "znanost o usodi" ni bila 

združljiva z verovanjem v Boga. Mnogi krščanski duhovniki (kot npr. pater Avguštin 

Akvinski (12. stol.)) so v tistem času sicer še zagovarjali astrologijo in so se z njo tudi 

aktivno ukvarjali. Cerkvenim oblastem je bilo sporno na primer to, da se da z astrologijo 

napovedovati prihodnost, še veliko bolj pa je bila (in je še ...) v nemilosti osebna (natalna) 

astrologija, saj je bila v neposrednem konfliktu s Cerkvijo, ker je duša od Boga in kot 

taka nedotakljiva.  

 

∘ V 12. do 15. stol. Arabci "predajo" astrološko znanje kristjanom, ki Arabce počasi 

izrinejo iz Evrope. Šele v 15.    stoletju v Evropi renesansa povzroči bistveno povečano 

zanimanje za dela starodavnih filozofov. Astrologija se v tem času zelo razširi med 

ljudstvo – posledica izdajanja pratik in astroloških almanahov, bilo pa je tudi v modi, da 

so si vladarji omišljali svoje osebne astrologe in jasnovidce. Sadovi stare Grčije, ki so se 

ob pomoči Arabcev ohranili in prenesli nazaj v Evropo, so močno vplivali na razvoj 

znanosti; zibelka preporoda je Italija, kjer je bila močna težnja po oživitvi antične kulture; 

vendar je astronomija še vedno bazirala na geocentričnem modelu.  
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∘ V 16. stoletju Kopernik, de Brahe, Kepler in končno Galileo Galilei dokažejo, da Zemlja 

ni center Vesolja. Uveljavitev heliocentričnega sistema sovpada z uveljavitvijo moderne 

eksperimentalne znanosti - torej z načinom dela, kjer so dognanja podprta s poskusi in 

matematičnimi dokazi. Agresivnost moderne znanosti in logične miselnosti pa je 

"pokopala" tudi simbolične sisteme, med katere spada tudi astrologija.  

 

∘    Sledi obdobje človekovega intenzivnega prodiranja na nova in nova področja, med 

drugim so astronomi s pomočjo novih tehničnih pripomočkov v Osončju odkrili planete 

Uran (l. 1781), Neptun (l. 1846), Pluton (l. 1930) ter l. 1977 asteroid Kiron, ki so 

vsak zase pomenili tudi njim lastno spremembo v družbenem dogajanju tistega časa.  

 

∘ Nadaljujejo pa se tudi sistematične raziskave znotraj astrologije. Za razvoj psihološke 

astrologije pa je zelo pomembno delo švicarskega psihoanalitika Carla Gustava 

Junga (1875 - 1961), ki se je aktivno ukvarjal z astrologijo in alkimijo in je za vsakega 

svojega pacienta izračunal in narisal horoskop. Astrologijo je namreč razpoznal kot 

orodje, ki omogoča zelo natančno detektiranje psihičnih vzorcev in posledično možnih 

virov težav. 

 

∘ V 20. stoletju je bilo kar nekaj poskusov, da bi astrologijo znanstveno dokazali 

oziroma ovrgli. Francoski psiholog in statistik Michel Gauquelin (1928 – 1991) se je 

začel že zelo zgodaj ukvarjati z astrologijo, čeprav ji ni "verjel". Hotel je dokazati, da 

astrologija na noben način ne more delovati. Na izjemno širokem vzorcu ljudi (v 40 letih 

je obdelal 600.000 horoskopov!) iz različnih poklicnih sfer (športniki, umetniki in 

podobno) je dobil rezultate, ki so ga presenetili. Dokazal je efekt Marsa, Lune in Saturna, 

ki kažejo na visoko statistično verjetnost, da ti planeti delujejo povsem v skladu s svojo 

simboliko, ki jo poznamo astrologi.  

 

∘ In tako smo prišli že do danes ... 

 

3. DANES 

 

∘ Kot vemo, danes definiramo astronomijo kot znanstveno preučevanje vesolja – 

znanstveno je seveda po mnenju znanstvenikov drug izraz za objektivno/ neosebno. 

Vendar pa sta astronomija in astrologija v tem znanstvenem smislu samo korak 

stran ena od druge. Astrologija je tista, ki je skozi tisočletja definirala osnove, potem pa 
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je njeno osredotočanje na psihično in duhovno vesolje – torej na subjektivno/osebno - 

razdvojilo preučevalce. Dejstvo je, da je astrologija že zaradi ukvarjanja s psihološkimi 

vsebinami na meji tistega, čemur bi se reklo znanost, saj je tovrstnega podcenjevanja v 

resnici deležna tudi celotna veja psihologije. 

 

Vendar pa lahko na podlagi do sedaj povedanega povzamemo, da je trajalo več tisočletij, 

preden je prišlo do smiselnega povezovanja dogodkov na nebu in na Zemlji. To je tudi 

tisto, česar se je treba pri celi stvari najbolj zavedati! DDDDejstvo je namreč, da je 

astrologija nastala kot nekakšna večtisočletna "statistika" proučevanja korelacije 

dogajanja med Vesoljem in Zemljo. Te korelacije si nihče ni izmislil! Statistika je 

matematično obdelan nabor določenih podatkov – in to je izhodišče, na katerega želi pri 

astrologiji večina znanstvenikov pozabiti. 

 

∘ Danes lahko rečemo, da se astrologija definitivno spet vrača. Spet delujejo 

astrološke visoke šole. Pomembno je delovanje angleških astrologov, ki so že leta 1948 

ustanovili Fakulteto za astrološke vede (FAS), ki deluje še danes, od l. 1983 pa je zelo 

dejaven Center za psihološko astrologijo (CPA) dr. Liz Green. Astrologija je precej 

razširjena tudi v ZDA, kjer je več centrov, ki usposabljajo astrologe do diplomske ravni in 

kjer se v zadnjem času astrologija pojavlja kot izbirni predmet na visokih šolah in 

univerzah.  

 

V slovenski prostor pa je prvo organizirano obliko poučevanja leta 1988 uvedla Ema 

Kurent, leta 1993 pa je bil ustanovljen Astrološki institut Matjaža Regovca (današnji 

IPAL), ki izobražuje psihološke astrologe do diplomske ravni. Ja, diplomirani psihološki 

astrolog je v Sloveniji povsem legitimen poklic, vpisan v standardni klasifikaciji 

poklicev☺. 

 

∘ Imamo veliko različnih vrst astrologije. Nekatere so se razvijale skozi vsa leta obstoja 

astrologije (npr. vremenska astrologija, mundana astrologija, medicinska astrologija, ...), 

nekatere pa so precej mlajše. Za vse pa je osnovni pogoj poznavanje trenutka "rojstva" 

osebe, institucije oziroma dogodka ter kraja. 

 

Mundana oz. svetovna astrologija se ukvarja z različnimi političnimi in družbenimi 

vprašanji, ki se nanašajo na posamezne institucije, države ipd. Mundana astrologija se 

uporablja tudi za interpretacijo trendov dogajanj v neki skupnosti v prihodnosti. 
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Horarna astrologija temelji na trenutku, ko je bilo postavljeno vprašanje, ki zanima 

posameznika. Uporablja se še danes, saj omogoča konkretne odgovore in zato lahko 

olajša življenjsko pomembne odločitve. 

 

Elekcijska ali izbirna astrologija se ukvarja z dogodki; torej trenutek, ko se je nekaj 

zgodilo oziroma z določanjem najbolj ugodnega trenutka za neko dejanje (npr. podpis 

pogodbe, ustanovitev podjetja ipd.). 

 

Medicinska astrologija ugotavlja simbolične povezave med organi in astrološkimi 

signifikatorji. Pokaže nam lahko, h katerim boleznim je človek nagnjen in kje so šibke 

točke v organizmu.  

 

Karmična astrologija ima že sama po sebi nek mističen predznak. Ukvarja se z 

reinkarnacijo, s karmo in prejšnjimi življenji. Pokaže nam tudi prirojene danosti in 

talente, ki so se nam razvili skozi življenja in jih lahko v tem bolje izkoristimo. 

 

Vremenska astrologija je zelo stara vrsta astrologije in se ukvarja s kratkoročnimi in 

dolgoročnimi vremenskimi napovedmi.  

 

V uporabi so tudi druge vrste astrologije (npr. ezoterična astrologija, geoastrologija, 

juridična astrologija, astrokartografija), ki omogočajo raziskovanje specifičnih pojavov. 

 

Najbolj pa seveda vsi poznamo komercialno oziroma popularno astrologijo – to je tista, ki 

kuka iz vsakega časopisa. Ker temelji na vpogledu v dogajanje enega samega "planeta" – 

Sonca – so razlage posplošene lahko bi rekli na 1/12 človeštva. Osnovni namen je zabava 

oziroma razvedrilo, ima pa ta vrsta gotovo največ "zaslug" za to, da je astrologija na 

slabem glasu.  

 

In končno imamo še psihološko astrologijo, ki se je najbolj razvila v zadnjem stoletju in za 

katero (vsaj psihološki astrologi☺) mislimo, da je tista, v kateri je prihodnost. Gre za 

povezavo med psihologijo in klasično astrologijo, ki se jo je očistilo odvečnih mističnih 

vsebin. Psihološka astrologija se ukvarja s posameznikom v smislu "vpogleda navznoter". 

Psihološko-astrološki planeti so v psihološkem smislu "zaresni" bogovi. So življenjske 

energije z namerami in voljo tako kot človek, a precej večje (arhetipske), zato znotraj nas 
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predstavljajo različne aspekte delovanja naše psihe. Vsak planet ima svoj "karakter" – 

ima svojo naravo, poseben niz potreb in hrepenenj ter določen pogled na svet. 

 

4. JUTRI 

 

∘ Vse do sedaj navedeno hitro napelje na misel, da uporaba astrologije – katere koli vrste, 

odvisno seveda od potrebe - vendarle lahko prinese povsem praktično vrednost, saj nam 

v vsakdanjem življenju omogoča določeno "psihološko" prednost. To je po mojem 

mnenju tudi glavna naloga "jutrišnjega dne" v astrologiji. Z ozavestitvijo realne moči 

astrologije bomo vsi pridobili. Potreben pa bo seveda najprej še preskok v glavah glede 

tega, kaj astrologija sploh je! Do takrat pa je (žal ...) potrebna danes še kar dobršna mera 

previdnosti in se je dobro nekoliko pozanimati kaj bomo sploh dobili, preden se čisto 

resno odpravimo k astrologu. 

 

∘ """"Pojutrišnjem" pa bo v astrologiji prinesel ogromno dela zato, ker ni dvoma, da bo 

prišel čas, ko se bodo začeli naši zanamci zares rojevati nekje izven Zemljine 

orbite. In takrat bo treba za npr. lunocentrični sistem najprej še povsem na novo zbrati 

goro podatkov, za katera je na Zemlji človeštvo porabilo tisoče let, in ti bodo nova osnova 

za statistično obdelavo, da bodo lahko iz tega izpeljana nova (psihološko-) astrološka 

pravila. Predvidevam sicer, da bodo zaradi uporabe modernih tehnik porabili kakšno leto 

manj☺, ampak delo bo pa vseeno izjemno!  

 

5. ZAKLJUČEK 

 

∘ Vse do 17. stoletja sta se astronomija in astrologija razvijali neločljivo povezani 

med seboj. Znanstveniki so astrologijo v trenutku, ko se je dokončno ločila od 

astronomije, označili za vraževerje in povsem neresno disciplino, zato so velikokrat 

poskusili izpodbijati njene dosežke in iskali "napake", s katerimi bi dokazali njeno 

nerelevantnost in jo v očeh ljudi čim bolj diskreditirali kot "kvazi" znanost in kot tako 

nepomembno. 

 

∘ Vendar pa ostaja med drugim neodgovorjeno vprašanje njene trdoživosti! Če je vse 

skupaj eno samo izmišljevanje – zakaj ne "odmre naravne smrti" kot je izginilo iz 

zavesti ljudi toliko drugih teorij in iznajdb?! Zgodovina je polna ponesrečenih 

poskusov, ki se jih nihče več ne spomni. Zakaj torej ne izgine tudi astrologija? 
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∘ To, kar astrologija že tisočletja dokazuje, torej da smo tesno povezani z Vesoljem, 

v današnjem času dokazuje tudi kvantna fizika. Dokazala je na primer Bellov teorem iz l. 

1964, ki pravi, da so vsi atomi v Vesolju med seboj povezani, ne glede na njihovo 

medsebojno oddaljenost, kar v praksi pomeni, da de facto stvari delujejo ena na drugo ne 

glede na to, kje se nahajajo. To pa prinaša vprašanja, ki lahko pomenijo velik preobrat 

tudi v pogledu na astrologijo. Na to pa astrologi seveda komaj čakamo☺. 
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