SPOR O ASTROLOGII
Ivan O. Štampach
Proroci myšlenkového a sociálního pokroku měli za to, že magický a mýtický vztah ke světu byl vystřídán přístupem racionálním, a ten zajišťuje zdraví, blahobyt, mír a spokojenost. Vesmír astrologicky spřízněný s pozemským, zejména lidským, životem měl být vystřídán astronomickým vesmírem k zemi a člověku lhostejným. Ukazuje se však, že astrologie od starověku dodnes čelí kritice a že dodnes má obdivovatele, uživatele i odpůrce.
Dingir věren své tradici ji představuje hlasy těch, kdo různé její verze praktikují, hlasy signalizujícími náboženskou kritiku nelegitimní vlády hvězd,
a vlastně tedy hvězdných božstev nad člověkem nahrazující legitimní vládu
Boží, a také hlasem vědecky popírajícím vliv hvězd na člověka.
Pavel Hošek v článku Aslan mezi hvězdami nabízí prý nejčtenějšího
současného křesťanského autora C. S. Lewise, jímž se systematicky zabýval jako osobností, která z náboženských důvodů odmítá zotročení člověka
osudem signalizovaným astrologickými konstelacemi, ale s potěšením akceptuje duchovní bytosti spjaté tradičně s planetami a nechává je ve svých
literárních dílech vlévat do etap příběhu různou náladu s tím, že kristovský
osvobozující motiv zůstává v centru.
Martina Lukášková praktikuje humanistickou a transpersonální astrologii, již do českého prostředí uvedl Pavel Turnovský. Podle jejího článku
Astrologie je jazyk je astrologická konzultace jednou z možností pomáhajících profesí. Používá symbolický jazyk k tomu, aby pomohla druhému člověku zorientovat se ve svém životním příběhu, uvědomit si jeho tempo, směr,
rozpoznat v něm cyklicky se opakující tendence.
Marek Dluhoš se věnuje angažovanému bádání v tradici hermetismu
a přednáší o něm na Husitské teologické fakultě UK. Představuje v článku
Astromagie – boj proti osudu možnost věnovat se astrologii, a přesto se nevzdávat svobodného rozhodování o životě. Na příkladech především českých hermetiků, s patřičným dějinným ukotvením, ukazuje možnost využít
vlivu astrologických konstelací k formování vlastního osudu.
Další dva články obsahují úvahy o vlivu na život, komplementární k tradiční západní astrologii. Autorky Zuzana Falka Míšková z Řádu bardů, ovatů
a druidů, v civilu odbornice na životní prostředí, a doktorská studentka teologie a historie náboženství na Evangelické teologické fakultě UK v Praze Ruth
J. Weiniger napsaly článek Keltský stromový kruh. Sinoložka Ľubica Obuchová
přispěla článkem Čínská astrologie.
Konfrontaci astrologie s judaismem představuje Karel Goldmann, autor
a překladatel hermetické a politické literatury ve studii Izrael je nad hvězdami. Představuje paradigmatický spor židovských stoupenců a protivníků astrologie, které lokalizuje v dějinách jako tradiční a racionální. Podle jiných zdrojů však jsou sympatie a antipatie k astrologii rozloženy spíše
opačně. Důležitá tam je vždy výhrada Boží vlády a služebné funkce planet.
Teoretický fyzik Martin Petrásek zopakoval standardní námitky proti astrologii, která je podle něj zcela oprávněně zařazena do kategorie pseudovědy. Opomíjí proběhlé pokusy exaktně testovat astrologické hypotézy (Michel Gauquelin, Hans Eysenck). Nabízí čtenářům polemický příspěvek Astrologie kriticky.
Blok tematických článků doplňuje rozhovor mladého religionisty Pavla Horáka s astroložkou Lenkou Adamovou, která praktikuje astrologii jako
využití astrologických symbolů v psychoterapii u Carla G. Junga a u českého autora Rudolfa Starého (Horoskopem k individuaci).
Dingir nenabízí konečné řešení sporu, nýbrž bohatství přístupů a pohledů.
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