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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.

