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Zadania i czynności
Celem pracy astrologa jest analiza układów ciał niebieskich, traktowanych jako
wskaźniki procesów toczących się na Ziemi, a w szczególności w życiu ludzi. Jednym z
głównych zadań astrologa jest sporządzanie horoskopów i ich interpretacja.
Należałoby na wstępie wyjaśnić, iż tzw. horoskopy gazetowe nie mają z prawdziwą
astrologią nic wspólnego. To one jednak kształtują popularne opinie o tej dziedzinie i
wpływają na wypaczony i często krzywdzący ją osąd. Horoskop jest to układ ciał
niebieskich naszego Systemu Słonecznego względem określonego miejsca na Ziemi w
określonym momencie. Horoskopy sporządza się nie tylko dla osób, lecz także dla
państw, organizacji, przedsięwzięć i wydarzeń, zgodnie z zasadą, że wszystko, co
rozpoczyna się w danym momencie, zawiera w sobie niepowtarzalne cechy tego
właśnie momentu.
Horoskop indywidualny to mapa nieba obliczona i wyrysowana dla dokładnego czasu i
miejsca urodzenia danej osoby. Jest w nim zakodowana informacja o wielu sprawach, o
charakterze, osobowości, zdrowiu, zdolnościach, o sposobie reagowania i przeżywania
emocji, o przyczynach trudności i konfliktów, o możliwościach rozwojowych, o
sprawach finansowych, partnerskich, rodzinnych, o pracy i sposobach spędzania
wolnego czasu.
Interpretacja tego symbolicznego zapisu jest skomplikowana, wymaga szerokiej wiedzy
i doświadczenia, a także intuicji i subtelności psychologicznej, gdyż nieopatrznie
wypowiedziane słowa mogą w istotny sposób zaważyć na losie osoby, której horoskop
dotyczy. Astrolog musi być tego świadom i czuć się za to odpowiedzialny. Nie może też
decydować o ważnych sprawach danej osoby, ma jej jednak pomóc w zrozumieniu
sensu sytuacji, w jakiej ta osoba się znalazła. Ma przedstawić doświadczenia życiowe,
nawet te bardzo trudne, jako pełne znaczenia i celowości lekcje.
Astrolog zajmuje się także przewidywaniem przyszłości, co umożliwiają różne
specyficzne metody predykcyjne. Prognozy te nie mówią o zdeterminowanym
przebiegu wydarzeń i stanów psychicznych, lecz o tendencjach rozwojowych i
sposobach realizacji ukrytych potencjałów. Obecnie uprawiana tzw. astrologia
humanistyczna przywiązuje dużą wagę do sprawy wolności wyboru i uważa, że
człowiek jest w znacznej mierze autorem własnego losu i odpowiada za swoje decyzje.
W naszych czasach praca astrologa jest znacznie ułatwiona - nie trzeba prowadzić
obserwacji położenia planet na niebie, gdyż są odpowiednie tablice, a komputery
wyręczają nas w precyzyjnych obliczeniach i wykresach. Cała część interpretacyjna, ze
względu na swoją złożoność i unikalność każdego przypadku, wykracza poza
możliwości komputerów i nadal dokonywana jest przez astrologów. Osobie
zamawiającej horoskop (zwanej umownie klientem) interpretacja ta zostaje
przedstawiona w czasie kilkugodzinnej rozmowy, której celem jest nawiązanie dialogu
w sposób zrozumiały dla klienta i szerokie omówienie najistotniejszych dla niego spraw.
Niekiedy sporządza się także interpretacje pisemne, choć są z tym związane pewne

ograniczenia.
Astrologowie bywają także proszeni o wygłaszanie wykładów popularyzatorskich, o
audycje w radiu i telewizji, o wywiady i artykuły do prasy. Bardziej zaawansowani
spośród nich mogą prowadzić kursy i wykłady dla osób chcących zgłębiać tę dziedzinę.
Astrolog może być także autorem, redaktorem lub konsultantem wydawnictw o tej
tematyce.
Inne nazwy, jakie ostatnio są używane zamiast nazwy „astrolog”, to kosmobiolog i
astroterapeuta. Wydają się one zapewne bardziej naukowe i nowoczesne w porównaniu
z trącącą myszką nazwą “astrolog”, chodzi jednak wciąż o to samo - o powiązanie
zjawisk dziejących się na niebie ze zjawiskami odbywającymi się na Ziemi, a więc te
nowe nazwy, sugerujące odejście od tradycyjnej astrologii, są w gruncie rzeczy
niepotrzebne i mylące.
Środowisko pracy
Praca astrologa odbywa się zazwyczaj w jego domu, o dowolnych porach, w spokoju,
ciszy i samotności. W tym zawodzie nie można liczyć na zatrudnienie w instytucjach,
biurach czy szkołach, na stałą pensję, płatny urlop, ubezpieczenie socjalne ani
jakąkolwiek rutynę. Godziny pracy nie są stałe, pracować można i w dzień, i w nocy, w
dni powszednie i w święta. Jest to praca samodzielna, nie nadzorowana i nie
kontrolowana przez innych - własna wiedza, sumienność i odpowiedzialność są w niej
najwyższym kryterium. Ilość pracy zależy od bieżących zamówień i ustalonych
terminów, zależy też od renomy, jaką cieszy się (lub nie) dany astrolog.
Praca astrologa to także ciągłe poszerzanie i pogłębianie znajomości astrologii - jest to
pasjonujące zajęcie na wiele dziesiątków lat. Wymaga to studiowania wielu książek
(przydaje się znajomość języków obcych, gdyż po polsku została wydana niewielka
liczba pozycji) i zdobywania doświadczenia poprzez praktykę interpretowania
horoskopów. Niezbędne są także kontakty z ludźmi; są to rozmowy z osobami
zamawiającymi horoskopy, spotkania i dyskusje z innymi astrologami, udział w różnych
szkoleniach, seminariach i letnich szkołach, często o zasięgu międzynarodowym.
Praca ta nigdy nie jest nudna ani monotonna, ponieważ każdy człowiek i każde
wydarzenie są niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju. Dostarcza ona wielu
satysfakcji i daje poczucie, że astrologia stanowi klucz do opisu i zrozumienia spraw,
które w innym wypadku wydają się niepojęte, a często nawet bezsensowne.
Wymagania psychologiczne
Ze względu na złożoność i specyfikę swojej pracy astrolog powinien umieć nawiązywać
pozytywne i bezpośrednie kontakty z ludźmi, mieć łatwość wypowiadania się, umieć
słuchać tego, co mówią inni, być spostrzegawczym, zrównoważonym wewnętrznie,
dyskretnym i uprzejmym. Obliczenia i wykresy wymagają dokładności i zdolności
rachunkowych, do ich interpretacji potrzebna jest wnikliwość psychologiczna, dobra
pamięć, wyobraźnia i zdolność logicznego myślenia. Rozmowy z ludźmi o ich życiu i
problemach wymagają życzliwości i szacunku dla osób o odmiennych poglądach, bez
krytycyzmu, oceniania i chęci “nawracania ich na jedynie słuszną (bo własną) drogę”, a
więc szeroko pojętej tolerancji i kultury wewnętrznej. Należy też zdawać sobie sprawę z
dużej odpowiedzialności moralnej za swoje słowa.

Aby być dobrym astrologiem, niezbędne są szerokie zainteresowania i znajomość wielu
dziedzin, głównie psychologii i astronomii, lecz także medycyny, informatyki
(korzystanie z komputera), literatury pięknej, historii i filozofii. Trzeba mieć otwarty i
sprawny umysł, ponieważ astrologia wiąże się z nieustannym poszerzaniem swoich
horyzontów, a praca nad nią nigdy się nie kończy. Nie każdy zresztą sprawny i pojemny
umysł jest w stanie zaakceptować holistyczną perspektywę postrzegania świata, jaką
proponuje astrologia i pokrewne jej dziedziny. Są to tzw. paranauki, należące do
odwiecznej mądrości, będące raczej wiedzą o świecie w szerokim sensie niż
konkretnymi wąskimi specjalizacjami.
Bycie astrologiem to bardziej powołanie życiowe, chęć zaspokojenia pasji poznawczych
i znalezienia odpowiedzi na własne pytania, niż wyuczony i beznamiętnie wykonywany
zawód traktowany w kategoriach finansowych.
Wymagania fizyczne i zdrowotne
Jest to praca lekka pod względem wysiłku fizycznego, lecz opanowanie tego zawodu
wiąże się z poważnym wysiłkiem intelektualnym, wieloma latami studiów i praktyki. Do
pracy tej nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, nie jest też potrzebna żadna
określona sprawność, a w związku z tym istnieje możliwość zatrudnienia osób
niepełnosprawnych, z wadami wzroku i słuchu (podlegającymi korekcie), z dysfunkcją
kończyn i na wózkach inwalidzkich.
Warunki podjęcia pracy w zawodzie
Wedle kryteriów przyjętych w klasyfikacji zawodów, do tego by zostać astrologiem,
wymagane jest wykształcenie średnie, lecz ze względu na szerokość i złożoność tej
dziedziny jest to na pewno warunek niewystarczający. Ukończenie kursu z astrologii i
dalsze poszerzanie wiedzy wymaga szczególnych cech i uzdolnień.
Szkolenia w tej dziedzinie miewają różny zakres i czas trwania, w zasadzie
wprowadzenie w astrologię i poznanie jej podstaw wymaga około roku intensywnej
nauki. Niektórzy słuchacze nie zamierzają zostać zawodowymi astrologami, chcą
poprzez kontakt z tą dziedziną poszerzyć i wzbogacić swoje rozumienie świata i ludzi,
tym bardziej że astrologia wiąże się z wieloma innymi obszarami wiedzy, np. z
medycyną naturalną, psychologią czy z rolnictwem biodynamicznym.
Kursy astrologii zwykle kończą się egzaminem i uzyskaniem świadectwa lub dyplomu.
Lecz astrologiem zostaje się dopiero dzięki własnej pracy, przemyśleniom, lekturom i
zdobytemu poprzez praktykę doświadczeniu - uczestniczenie w zorganizowanych
zajęciach jest jedynie pomocą, ułatwieniem i inspiracją.
Możliwości awansu w hierarchii zawodowej
Ponieważ jest to praca samodzielna i nie zrutynizowana, nie ma tu formalnych stopni w
hierarchii organizacyjnej. Są jednak wielkie, nawet nieograniczone, możliwości rozwoju
kariery zawodowej - można zostać mniej lub bardziej cenionym, poważanym, znanym
astrologiem lub uprawiać tę dziedzinę czysto prywatnie jako hobby dostarczające
osobistych satysfakcji.
Możliwości podjęcia pracy przez dorosłych

W zawodzie tym nie istnieją preferencje co do płci ani wieku (nawet w zasadzie im
astrolog jest starszy, tym lepiej, gdyż liczy się tu doświadczenie życiowe i zawodowe).
Rozpocząć naukę może każdy, konieczna jest jednak wielka chłonność i otwartość
umysłu oraz możność poświęcenia na nią dużej ilości czasu. Wiedza ta leży na
pograniczu nauki i sztuki, a więc osiągnięcie w niej mistrzostwa jest także sprawą
wrodzonych dyspozycji.
Możliwości zatrudnienia
Informacje będą sukcesywnie uzupełniane.
Zawody pokrewne
- bioterapeuta
- radiesteta
- homeopata
- psycholog
- wróżbita
Polecana literatura
Informacje będą sukcesywnie uzupełniane.

