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ПРЕДГОВОР 

Астрологијата е наука за предвидување на настани 
што можат да се појават во животот на луѓето, иако 
има и такви кои веруваат дека хороскопот може да се 
примени на животни, растенија, предмети, па дури и 
такви астролози кои ја предвидуваат судбината на 
една земја заснована врз хороскоп. 

За астролозите, „алатката“ е всушност проучу-
вање и анализа на положбата на планетите, пред се во 
моментот на раѓање. На овој начин, оние што можат 
да разберат како планетите и sвездите влијаат врз 
животот на поединецот, исто така имаат можност да 
ја предвидат иднината. Се разбира, се зависи од вас 
дали верувате во судбината или таквото толкување и 
предвидување. 

Што точно е хороскоп? Едноставно кажано, тоа е 
графичко претставување на положбата на планетите 
во моментот на раѓање на секој од нас. За да може 
астрологот да ја предвиди иднината, неопходно е да 
има одредено знаење за астролошките закони и 
правила. 

Секоја планета или sвезда има свој индивидуален 
карактер, кој постојано се менува во зависност од 
врската со другите планети и sвезди, во времето на 
хороскопската анализа...  
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ХОРОСКОП НА 
ЖИВОТОТ 

ВЕЧНИОТ СТРАВ ОД НЕПОЗНАТОТО 

Огромниот страв од сѐ што е необјасниво, од 
сѐ што е непознато за човекот, бил отсекогаш 
присутен. Мислел дека се сите против него. 
Немал сила да се бори, но имал толку свест за да 
се моли. Се молел за милост и го вперувал 
погледот некаде далеку над себе. Сѐ е темно и 
црно, но сепак некои чудесни светилки се тука 
присутни. Можеби се и тие против него. Сепак, 
тие се тука само ноќе. Тоа што го гледа дење, е 
огромната вжарена топка - Сонцето. Таа 
поминува преку хоризонтот, ги грее и пржи сите 
околу себе и ја осветлува целата природа.  

Благотворното дејство на Сонцето, неговото 
ритмично појавување на исток, преминувањето 
преку небесниот свод и заоѓањето на запад, 
сознанието дека утре ќе биде повторно тука, дека 
ништо не може да го запре, ги фасцинирало 
луѓето уште пред многу илјади години. Во 
неможност поинаку да ги објаснат тие појави, на 
Сонцето му ја придале карактеристиката на 
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главно божество, добротвор, но и опасен 
владетел. Не е случајно што во сите примитивни 
религии Сонцето заземало посебно место. 
Несфатливата одддалеченост на ѕвездите и 
чудните фигури кои се исцртувале на ноќното 
небо, го зацврстиле кај човекот верувањето во 
натприродноста на тие „мали“ светилки кои се 
вечно над него, кои се гледаат, и на кои ништо не 
може да им избега од вид. Тука е и Месечината, 
вечната ноќна скитничка, која постојано патува и 
ги менува своите форми, шетајќи се по цело небо 
од крај на крај. 

Вечно застрашен и љубопитен, човекот не 
можел да остане рамнодушен кон тие светлечки 
феномени кои го опкружувале и дење и ноќе, од 
година во година, од векови во векови. Во 
неможноста да проникне во тајните на своето 
„утре“, помислувал дека тој е само мала играчка 
во рацете на оддалечените божества и дека 
неговата судбина се наоѓа испишана горе, меѓу 
милиони ѕвездени точки во чудно распоредени 
облици. Од тоа верување па до мистификацијата 
на тие небески светилки постоелo само еден 
чекор. И тој е направен лесно и брзо. Бидејќи не 
можел да даде некое друго објаснување на сите 
елементарни несреќи, оние силни тајни кои го 
опкружувале, човекот бил лесно наведен 
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поединечните ѕвезди да ги прогласи за добри или 
лоши според обележјата кои им биле придода-
дени. Ако постојат добри планети, мора да 
постојат и лоши кои го напаѓаат човекот; бидејќи 
и помеѓу боговите постои борба како и секаде 
наоколу човекот.  

И ете нѐ на зачетокот на астрологијата. 
Втиснувањето на сите ствари, суштества и 
карактери кои човекот ги среќавал секаде околу 
себе, во оној огромен ѕвезден мозаик кој лебдел 
над него, само му овозможиле уште повеќе да 
поверува во реалноста на тие чудни, но во исто 
време и многу реални облици. Големината на 
небесниот свод, чудниот распоред на ѕвездите во 
него, феноменот Сонце, таинствените појави на 
ноќното небо, но над сѐ сознанието за маленкоста 
на човекот во споредба со нив, допринеле да 
сфати дека неизвесноста на неговата судбина се 
решава далеку од него и дека таму треба да се 
бара клучот за нејзиното запознавање. 
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ОСНОВНИ ПОСТАВКИ 

Паралелно со откривањето на поединечни 
ѕвезди и планети, со одредувањето на закони-
тоста на нивните движења, се доаѓа и до 
карактеризацијата на секоја од нив, па тоа 
понатаму е проширено и на сите небесни 
соѕвездија. Продуховувајќи го целиот небесен 
свод и оживувајќи ги сите планети, човекот сѐ 
повеќе се убедувал себеси во реалноста на 
верувањата. Така, ги имаме како карактеристики 
на поединечните знаци сите оние особини 
својствени на човечкиот род. Така, планетите се 
машки и женски, тие можат да бидат добри и 
лоши, а знаците на зодијакот имаат симболи на 
радоста, добрината или пакоста, завидливоста, 
самостојноста и сите оние особини кои ги 
сретнуваме секојдневно околу себе. Давајќи им 
ги овие атрибути на сите небесни тела и 
соѕвездија, човекот создал неколку елементарни 
психолошки типови со кои поистоветувањето е 
можно.  

Во сите религии, па така и во астрологијата, 
Сонцето е главно божество кое го овозможува 
целиот живот на Земјата. Тоа е претставено како 
добротвор, но и како опасен владетел. Друга 
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лесно воочлива светлина е Месечината – вечен 
патник кој никогаш не е на едно место. Марс и 
Сатурн се злосторници, желни за власт, додека 
наспроти тоа, Јупитер и Венера се среќни 
планети. Меркур е неутрален, тој е неизоставен 
шетач, но кој оди до својата цел без каков било 
обѕир. Планетите Уран, Плутон и Нептун, кои се 
откриени во поново време, не се најпрецизно 
астролошки дефинирани. Земјата не е земана 
предвид, бидејќи таа е сметана за средиште на сѐ 
и така доаѓаме до други важни претпоставки на 
астрологијата.  

Геоцентричкиот систем, неприкосновениот 
закон на средниот век, бил база за пресметување 
во врска со движењето на планетите. Паралелно 
со соборувањето на овој систем и одвојувањето 
на астрономијата како прогресивна наука, 
доаѓаат и првите удари до астролошките теории. 
Но астролозите не се предавале лесно, тие го 
признале хелиоцентричниот систем, но и поната-
му сите изучувања се базираат на фактот дека 
Земјата е во центарот на дејстувањето и 
набљудувањето. Ова нема да ни биде чудно ако се 
сетиме дека астрологијата и астрономијата 4000 
години биле една наука и дека токму астролозите 
биле тие кои стоеле на чело на сите астрономски 
истражувања. 
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Како подлога за сите астролошки цртежи 
земена е ѕвездената полутопка која е поделена на 
12 делови. Секој исечок носи име по домини-
рачкото соѕвездие во тој дел од небото. Називите 
се од грчко потекло и до нив се дошло со просто 
воочување на некои земски поими во бескрајно 
оддалечените соѕвездија. Тоа се Јарец, Водолија, 
Риби, Овен, Бик, Близнаци, Рак, Лав, Девица, 
Вага, Шкорпија и Стрелец. 

Набљудувајќи го привидното движење на 
поединечните планети низ знаците на зодијакот, 
откриени се меѓусобните односи кои владеат 
помеѓу поединечни планети и знаците од Зодија-
кот. Така се дошло до податоци кои според 
астролозите, ја одредувале судбината веќе во 
мигот на раѓање. Ситуацијата на небото во мигот 
на раѓање или поточно односот на сите планети 
кон знаците на зодијакот, го одредуваат 
карактерот и судбината на човекот. Така тврдат 
астролозите. Нема да им сметаме, бидејќи секое 
тврдење треба да се докаже.  
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КАКО СЕ РАЗВИВАЛО НИЗ ВЕКОВИТЕ 

Заслепеноста започнала во оној миг кога 
човекот фрлил поглед на небото и здогледал 
мноштво сјајни, бледи, таинствени светилки. 
Требало долго време да се дојде до макар 
приближни поими за тој далечен свет.  

Старите народи, Кинезите, Индијците и 
Египќаните имале многу нејасни претстави за 
планетите и соѕвездијата. Први сериозни напори 
во тој правец се направени во Месопотамија. 
Веродостојни написи датираат околу 2400 година 
пред нашата ера. Веќе ним им била позната 
разликата помеѓу ѕвездите што стојат и ѕвездите 
што скитаат (планетите). Проучувајќи ги 
појавите на небото и откривајќи ги 
законитостите на поединечните планети, им 
направиле огромна услуга на подоцнежните 
астрономски истражувања. Овие податоци се 
пренесувани од генерација на генерација, па така 
потомците на старите Халдејци (Месопотамија) 
биле почитувани како астролози во стариот Рим. 

Сите овие искуства не можеле да бидат 
најдобро користени поради погрешниот став за 
геоцентричниот систем. Вистинско чудо е што 
можеле воопшто да се снајдуваат во мноштвото 
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такви збунувачки и контрадикторни детали. 
Сонцето било најлесно да се следи, имало малку 
нејаснотии околу поместувањето на местото на 
неговото излегување кон север, односно југ, но 
тоа се случувало во правилни растојанија – на 
секои шест месеци. Месечината толку брзо 
поминувала на небото, во еден миг била таму, во 
друг ваму, го менувала обликот, некогаш вооп-
што ја немало, но сепак постојано се движела од 
исток на запад. Со ѕвездите скитници (планетите) 
било најтешко. Секоја се движела по друг пат, а 
тие биле многу чудни. Бидејќи, некои планети 
нагло го менувале правецот и почнувале да се 
враќаат назад. Сепак, со својата макотрпна 
работа Халдејците ги удриле темелите на 
современата астрономија. Во исто време тие биле 
астрономи, астролози и математичари. И 
успеале, справувајќи се со три науки и со 
лековерните души, да ја одредуваат човековата 
судбина цели четири милениуми. 

Сепак, за тоа време имало луѓе кои биле 
против астрологијата, геоцентричниот систем и 
против сите оние кои го дополнувале, не 
обидувајќи се на тој проблем да му пријдат и од 
друга страна (Да Винчи, Џордано Бруно, 
Галилеј). Требало да дојде Коперник за да го урне 
Птоломеовиот геоцентричен систем и да го 
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постави одамна претпоставениот хелиоцентри-
чен систем. Дури Кеплер дефинитивно ги 
обликувал неговите идеи и со тоа астрологијата 
дефинитивно е отфрлена како наука. Така од 
XVII век астрологијата се пробива благодарејќи 
на огромната традиција и слепото тежнеење на 
човекот по која било цена да дознае што и како 
ќе биде.  

  


