
 http://nauka.bg 39

“Астрологията нито е безвред-
на нито е забавление и тряб-
ва да я смятаме като враг на 

истината. Защо толкова много от нас си 
позволяват да се заиграват с тези повърх-
ностни измишльотини от преди времето 
на Коперник, които не са нищо друго, а 
противна измама?” 
На този въпрос на Ричард Доукинс ще 
отговорим от гледна точка на история-
та, астрономията, социологията и пси-
хологията, тъй като  последователите и 
апологетите на тази псевдонаука (астро-
логията) изобщо не са запознати нито с 
нейната основа, нито със същността и, 
да не говорим, че нямат никакво поня-
тие от физика и астрономия. Последо-
вателите на астрологията са последната 
брънка на веригата от измамници и 
манипулатори – те са Чистите Вярващи. 
Без тях не биха съществували подобни 
системи и доктрини. Те вярват, защото 
им е представено само едно твърдение 
(независимо, че е нелепо и недоказано) 
и изборът е предначертан. Когато човек 
няма поне основни познания по даден 
въпрос, трудно може да избере нещо 
различно, ако не са му предложени поне 
две алтернативи и ако никога не зада-
ва никакви въпроси. Ето тук можем да 
говорим за tabula rasa („чиста дъска” – 
такова, според Джон Лок, е съзнанието 
на новороденото, а впоследствие опитът 
отпечатва върху нея сетивни впечатле-
ния, служещи за основа на извличането 
на идеи).

Има няколко вида астрология. „Общата 
астрология” изучава влиянието на „зна-
чими” конфигурации на звезди и пла-
нети върху хората. „Наталната астроло-
гия” разглежда живота ви възоснова на 
положението на звездите и планетите в 
момента на раждането ви, докато „елек-
тивната” астрология се опитва да открие 
най-благоприятното време за започване-
то на едно или друго начинание.

Идеята, че звездите изразяват „божест-
вената воля”, е възникнала преди около 
4300 години във Вавилон. С невъоръже-
но око древните хора можели да разли-
чат седем тела (наричани от тях звезди), 
движещи се по небето — Слънцето, 
Луната, Меркурий, Венера, Марс, Юпи-
тер и Сатурн. Вавилонците вярвали, че 
боговете живеят на тези „звезди” и оттам 
предопределят участта на отделните 
хора и държавите. Смятали, че боговете 
ни контролират или като се намесват 
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пряко в делата ни, или непряко, чрез 
сложните отношения между тези звезди. 
За да опишат по-лесно положението на 
небесните тела, вавилонците разделили 
небето на 12 сектора. Днес ние ги нари-
чаме дванадесетте дома на зодиака. Ва-
вилонските астрономи/астролози при-
лежно наблюдавали небето десетилетие 
след десетилетие и забелязали, че тези 
седем звезди се движат през домовете на 
зодиака по напълно предсказуем начин 
и се връщат на същото място в същия 
дом по едно и също време на годината. 
Но да започнем с началото на история-
та за това как и поради какви причини 
възниква астрологията и каква е нейната 
идейна основа.
Месопотамците започват да се интере-
суват от небето още през третото хиля-
долетие преди новата ера. Месопотамия 
била обширната долина между Тигър 
и Ефрат, която заемала територията на 
съвременните Ирак и Кувейт, малко 
на изток от Сирия и част от югоизточ-
на Турция. Една мозайка от държави и 
населения, с вълнуваща история, в която 
през второто хилядолетие преди нова-
та ера Вавилон се превръща в основен 
религиозен и културен център. Една 
поема, посветена на славата на цар Сар-
гон д‘Акад, живял около 2400г. пр.н.е., 
описва слънчево затъмнение, което се 
интерпретира като добро предзнамено-
вание, предвестник на победата. Тогава 
все още никой не се досеща, че подобни 
съвпадения, между толкова атрактивно 
и неочаквано, астрономическо явление 
(като затъмнението) и важно за страната 
събитие (победа, загуба, глад) ще дове-
дат до появата на измислицата, нарече-
на политическа астрология. 
Техният голям астрологичен труд 
Enuma Anu Enlil (“Когато Ану и Енлил”) 
представлява 70 глинени плочки, които 
описват 7000 небесни предсказания. Той 

е разделен на няколко книги, посветени 
на Луната (вид, фази, цвят, затъмне-
ния...), Слънцето (вид, затъмнения...), ме-
теорологичните явления (гръмотевици, 
мълнии, бури...), Венера и останалите 4 
планети, видими с просто око - Мерку-
рий, Марс, Юпитер и Сатурн. Астроно-
мическите факти, описани в тях от най-
безобидните (положението на планета, 
цвета на звезда...) до най-атрактивните 
(затъмнения), се тълкуват като върховни 
божествени предизвестия, като преду-
предителни знаци за много прецизни 
явления. Предсказанията се отнасяли не 
само за държавните дела - война, мир, 
просперитет, суша и т.н., но и за царски-
те - смърт, болест, заговор...
През първата половина на второто хиля-
долетие пр.н.е. планетите били възприе-
мани като репери, при това много добре 
обозначени и разпределени сред звезди-
те в небето. Месопотамците разпознават 
в тях своите основни божества и тревож-
но започват да проследяват техния цвят 
и блясък, изчезването им по време на 
съединение със Слънцето и следващото 
го ново появяване на небето. Например, 
т.нар. хелиакален изгрев (непосредстве-
но преди появата на Слънцето) на Марс, 
отъждествяван с бога на чумата Нергал, 
бил определян като много лошо предз-
наменование.
От края на второто хилядолетие пр.н.е. 
месопотамците вече познавали всички 
звезди по пътя на Луната, Слънцето и 
планетите. Небесните тела се разхожда-
ли сред 18 съзвездия, които били свърз-
вани с различни бо-жества, в зависимост 
от местоположението им. Ракът изобра-
зявал града на Сипар, а Вавилон бил 
представен от квадрата на Пегас. Сред 
тези съзвездия присъствал и Старият 
мъж (Персей), Верният пастир на Ану 
(Орион), Счупената тояга (Воловар). По 
онова време, Рибите били разделени на 
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три части - Опашка, Лястовица и Ануни-
ту. 
Но за разделянето на небето на части 
имало и друга основателна причина - 
календарът. В Месопотамия годината 
започвала с появата на първия сърп след 
новолунието, който следвал пролетното 
равноденствие. Но разделена на 12 лун-
ни месеца от по 29 и 30 дни, тя непрес-
танно се отмествала спрямо слънчевата 
година. За да я поправят, отвреме-навре-
ме месопотамците трябвало да прибавят 
по един 13-ти месец - но в подходящия 
момент, който далеч не бил очевиден, 
тъй като те не знаели продължител-
ността на слънчевата година. За да я 
открият, те свързали всеки месец с хели-
акалния изгрев на три добре определени 
звезди - ако те не изгреели в очаквания 
момент от годината, значи тогава тряб-
вало да се коригира календара.
Знаците се появяват около 400г. пр.н.е. 
Ивицата по небето, в която се разхождат 

планетите, Слънцето и Луната бива раз-
делена на 12 еднакви сектора с дължина 
от по 30° и широчина от 17°. Всеки от тях 
можел да бъде идентифициран благо-
дарение на съзвездието, което съдържа. 
Знакът на Класа, например, е триъгъл-
никът, в който се намира съвременното 
съзвездие Дева. Тринайстата звездна 
фигура, през която преминава пътят на 
Сльнцето - Змиеносец - остава напълно 
забравена при това „разрязване”. Тя се 
появява твърде късно и всъщност, ас-
тролозите никога не са я искали в свои-
те хороскопи. Всъщност, пръстенът на 
знаците представлява една математиче-
ска идеализация, изобразена върху не-
бесния фон, която по никакъв начин не 
е свързана с него. Редки са и съзвездията 
от зодиака, които се включват в такъв 
иде-ален триъгълник - за да се оформят 
Везните, трябвало да се отрежат щип-
ките на Скорпиона... Кръгът на знаците 
е просто една удобна абстракция, поз-

волила на вавилонските и 
асирийските астрономи да 
„номерират” положенията 
на звездите и планетите с 
помощта на един-единствен 
репер. 
За чистия астрономиче-
ски дух, Стрелецът, Ракът, 
Скорпионът, Девата и 8-те 
останали създания, които се 
разхождат из хороскопите 
по страниците на повечето 
списания не са нищо дру-
го, освен най-обикновени 
съзвездия. Тези съвършено 
изкуствени групи от звезди 
няко-га са приели формата, 
която им е придал нашия 
поглед, по-точно онова, 
което е искал да види в тях: 
коза, близнаци, бик, рак... 
Нищо не ги отличава от 
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другите съзвездия, наредени по небес-
ния свод - те далеч не са нито по-краси-
ви, нито по-интересни от останалите. 
Месопотамците не се опитвали да опи-
шат траекторията на небесните тела и 
въобще не свързвали зодиака с кръг. За 
тях съединенията, хелиакалните изгреви 
и т.н. били явления, между които няма-
ло никаква връзка. Но те разработили 
твърде инженерни и чисто аритметични 
методи, с помощта на които достигали 
до тяхното предвиждане. Така се полу-
чавали ефемериди, които били напъл-
но валидни за основните явления през 
годината - равноденствия и слънцесто-
ения, еклиптична дължина на новата 
Луна, продължителност на деня и нощта 
в тези моменти и т.н. Накрая те дори 
разбират, че 235 лунни месеца правят 19 
слънчеви години - и успяват да регули-
рат календара си. 
Ефемеридите не били създадени, за да 
служат на нуждите на онази „астро-
номия”, която претендира, че може 
да разкрие психологичния профил на 
индивида и да предскаже бъдещето му 
възоснова на положенията, заемани от 
звездите върху зодиака в деня на него-
вото раждане. Те се отнасяли само до 
отделни планетни явления, като съеди-
ненията, стационарните точки (фази от 
видимото   движение   на планетите в 
небето, когато те изглеждат неподвижни 
сред звездите), първата и последната им 
видимост, без да дават положенията ден 
след ден, което е първата и най-главната 
цел на астролозите. А вавилонците не са 
предоставили начина за използване на 
тези хороскопи-предсказания и ние не 
знаем нищо за тяхната астрология.
Вавилон започва да изнася своите астро-
номически практики за Азия и среди-
земноморските пристанища след V век 
пр.н.е. Зодиакът бива приет изключи-
телно бързо от гърците, заедно с мето-

дите на колегите им от Вавилон. Но те 
въвеждат и някои поправки. Зодиакът 
претърпява известна метаморфоза и се 
превръща в кръг - този на „живите съще-
ства”- а съзвездията му се елинизират. 
Аргатинът се превръща в Овен, а Опаш-
ката - в Риби. Гръцката версия на зоди-
ака - която е идеализирана - представля-
ва чист продукт на едно геоцентрично 
виждане за Вселената, според което 
всички небесни тела се въртят около 
неподвижната Земя. Колкото и да не 
искаме да накърним Гигантското Его на 
астролозите, които и през 21 век все още 
считат, че се намират в центъра на Все-
лената и всичко се върти около тях, сме 
принудени да признаем факта, че наша-
та планета обикаля около Слънцето, а 
не обратното и същевременно се върти 
около собствената си ос. Поради върте-
нето на Земята съзвездията се изместват 
с около един градус на всеки 72 годи-
ни. Земята се върти около въображаема 
ос, минаваща през Северния и Южния 
географски полюс. Въртенето й обаче не 
е неизменно. Оста на въртене на Земята 
се отклонява и тя извършва пълен кръг, 
за описването на който са й необходими 
около 26 000 години. Днес, земната ос е 
насочена към Полярната звезда. Преди 5 
000 години тя е сочела звездата Тубан от 
съзвездието Дракон, а след 12 000 години 
ще е насочена към Вега от Лира. Така че 
грубо на всеки 2 166 години (26 000 деле-
но на 12 дома) съзвездията се изместват с 
един дом. Хороскопите, които можете да 
откриете във вестниците (и които най-
често се пишат от младшите дежурни 
журналисти), са сгрешени с един дом. 
Вместо своя, би трябвало да четете пре-
дишния знак.
Това откритие не е ново. През 129г. 
пр.н.е. гръцкият астроном Хипарх бил 
първият, открил това изместване на звез-
дите, докато сравнявал астрономически-
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те записи с онова, което виждал с очите 
си. Той унифицирал еклиптиката, като 
разделил пълния и кръг на 360°. Зоди-
акът на астрономите получава  новото 
си име – еклиптика и вече представля-
ва кръг от 360°, чиято отправна точка е 
мястото, където се намира Слънцето в 
момента на пролетното равноденствие. 
Еклиптичната дължина вече не се из-
числява от началото на всеки знак, а 
спрямо една-единствена начална точка 
- пролетната равноденствена точка, т.е. 
от мястото върху еклиптиката, където се 
намира Слънцето в момента на пролет-
ното равноденствие. Хипарх открива, че 
тя се крие в началото на знака на Овена. 
Всъщност, пролетната равноденствена 
точка се премества по продължение на 
еклиптиката, с около 50“ годишно. Това 
явление, наречено „прецесия на равно-
денствието” се дължи на бавното върте-
ливо движение на земната ос. Днес, око-
ло 2 000 години след епохата на Хипарх, 
пролетната равноденствена точка се е 
отместила с около 30°, което е точно дъл-
жината на един знак. Съвсем логично е, 
че сега тя няма да се намира в началото 
на знака на Овена, а на Рибите. Най-
просто казано, знакът на Овен вече не е в 
съзвездието Овен, а в съзвездието Риби... 
(Точно този проблем с прецесията е ко-
ригиран само в индийската астрология, 
която използва сидеричен зодиак: роде-
ният на запад “в зодия Овен”, според ин-
дийците е “в зодия Риби”.) На практика, 
астролозите разделиха знаците от съзвез-
дията, които според самия им замисъл 
трябваше да се припокриват. По време-
то на Хипарх, знаците и съзвездията си 
съответствали -астрономическата фигу-
ра на Скорпиона е била „подредена” в 
правоъгълника, наречен Скорпион и т.н. 
Астролозите смело преместват мрежата 
от знаци, така че те вече не покриват 
съзвездията, които носят техните имена. 

Когато обикновеният човек разбере, че 
е роден под знака на Овена, той трябва 
също така да знае, че в момента на него-
вото раждане Слънцето се е намирало 
в триъгълника, който преди повече от 
2000 години е съдържал съзвездието със 
същото име от зодиака. А днес, то навли-
за в звездите на Рибите. Но астролозите 
никога не пожелаха да интегрират този 
факт в своите изчисления. За тях време-
то е спряло на II век пр.н.е. - в момента 
на пролетното равноденствие Слънцето 
все така навлиза в знака на Овен!

Гадаенето по звездите (звездоброене)
Важно място между различните форми 
на гадаене се пада на така нареченото 
„четене по звездите”, хороскопия или 
„астрологическо предсказване”. В какво 
се състои измамата в астрологическото 
предсказване, в „четенето по звездите”?
Тръгвайки от правилното наблюдение, 
че между известни положения на слън-
цето и луната, от една страна, и смяната 
на годишните времена, разливането на 
реките, приливите и отливите, от друга, 
съществува очевидна връзка, астролози-
те са направили невярното заключение, 
че звездите влияят непосредствено и 
върху човешкото съществуване. Те даже 
заявяват, че „съдбата” на всеки човек 
зависи от разположението на звездите 
по време на неговото раждане. Не само 
човешката „съдба”, даже и „съдбата” на 
народите, войните, реколтата, природ-
ните бедствия и др. били в зависимост от 
звездите и от „свръхестествените сили“, 
които обуславят техния ход. От къде 
започва изопачаването на истината при 
астрологията? От някои действителни 
причинни връзки между звездите ас-
тролозите произволно правят изводи за 
многобройни несъществу-ващи връзки 
между предметите, които в действител-
ност не само нямат причинни връзки, но 
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и изобщо никаква пряка връзка. По този 
начин безброй правдиви мисли и на-
блюдения, свързани с астрономическите 
явления, са били помрачени от астроло-
гическите нелепости. Ето например как 
звучи едно вавилонско предсказание: 
„Ако в 14-тия ден на месец Сиван Луна-
та се затъмни и задуха източен вятър, ще 
се породи вражда и ще има мъртви”.
Разпростирайки върху човешката „съд-
ба” тази фалшива причинна връзка 
между звездите и събитията, които ста-
ват на земята, астролозите заявяват, че 
звездите имат влияние и върху човешка-
та съдба. Разположението на звездите в 
момента на раждането на човека можело 
предварително и по абсолютен начин да 
определи характера и главните събития 
от неговия живот.
Методът, използуван в астрологията, за 
да се види какво влияние оказват звезди-
те върху човешката съдба, е хороскопът 

— устано-вяването на разположението 
на звездите.
Какво   представлява   хороскопът?
Общо взето, хороскопът е един вид „къс-
метче, изтеглено от папагал”, в който са 
предречени характерът и биографията 
на човека. Един „добре съставен” хорос-
коп според астролозите показва характе-
ра и биографията на определен човек; в 
действителност всеки хороскоп, колкото 
и добре да е изготвен, се отнася до голям 
брой хора, които нямат никаква прили-
ка помежду си. 
Основните елементи в изготвянето на 
хороскопа са „звездите” и „зодиите”. Из-
мамничеството на астролозите започва 
още от тези елементи.
За да разберем антинаучния характер 
на астрологията, трябва да припомним 
факта, че тя се основава на схващането, 
че Земята е център на вселената (гео-
центризъм) и че всички звезди на небето 
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(включително и Слънцето) се въртят 
около Земята. А всеки образован човек 
знае, че Земята е само една от планети-
те, които се въртят около Слънцето. От 
друга страна, астрологията смята, че 
светът е съставен от четири „елемента”: 
огън, земя, въздух и вода. Това погрешно 
схващане е било много разпространено 
в древността; астрономията и химията 
доказват неговата несъстоятелност. Те 
показват, че астрологическото схващане 
за Вселената е дълбоко антинаучно - то 
съответства на наивните и погрешни 
познания на хората от преди най-малко 
2 000 години.
Да преминем към анализа на главните 
съставни части на хороскопа: „звездите” 
и “зодиите”.
Според астролозите, тези фалшифи-
катори на астрономията, „звездите” се 
въртят около Земята по кръгъл пояс на 
небето, широк 17°. Този пояс съдържа 
групи от неподвижни съзвездия, кои-
то са взети като опорни точки, за да се 
отбележи пътят на „звездите”. Този път 
се нарича „зодиак”. Той е разделен на 
12 равни части (всеки по 30°), наречени 
„зодии” или зодиакални знаци. Според 
астролозите лицата, родени под знака на 
една и съща зодия, имали общи черти в 
характера и биографията. А какво стана 
с индивидуалността – тя може би не съ-
ществува. Също така двама души, роде-
ни в една местност и в един и същи час, 
би трябвало според астролозите да имат 
еднаква съдба. Но ако тези двама са: 
единият син на някой „крал на стома-
ната” или на ня-какъв банкер, а другият 
нещастен емигрант от Африка, каква 
„обща съдба” могат да имат те в живо-
та? Как обясняват астролозите факта, че 
много хора имат „обща съдба”, макар да 
са родени на различни дати и на различ-
ни места? 
Римският философ Цицерон с право 

осмива астролозите, казвайки, че не 
може да се приеме, че всички убити в 
някоя битка са се родили в един и същи 
ден, за да имат една и съща съдба. Как 
обясняват астролозите и факта, че двама 
близнака имат въпреки всичко различни 
„съдби”? Разбира се, на тези въпроси те 
не могат да отговорят.
Чрез своето „трептене” така наречените 
„звезди” въздействали върху характера 
на даден индивид. Слънцето и Луната 
влияели изобщо на характера (Луната 
влияела най-вече на чувствата и инте-
лекта), другите „звезди” въздействали 
върху една или повече „страни” от ли-
чността на човека, например: чувствата 
(Венера, Уран, Нептун), волята (Сатурн, 
Уран, Марс), интелигентността (Мер-
курий, Юпитер, Уран). Зодиите също 
влияели върху характера на индивида. 
Астролозите ги делят на две категории:
Първа категория обхваща 4 групи от по 
3 зодии, като всяка група съответства на 
един “елемент”:
огън — Овен, Лъв, Стрелец; те показват 
жизненост, енергия, ентусиазъм, вяра в 
собствените сили, инициатива;
земя — Телец, Дева, Козирог; те показват 
практичност, решителност, методичен 
дух;
въздух — Близнаци, Везни, Водолей; те 
показват интелигентност, артистично 
чувство, изобретателност, изисканост;
вода — Рак, Скорпион, Риби; те показват 
сантименталност, общителност, непо-
стоянство, нервност.
Втората категория обхваща 3 групи от 
по 4 зодии, като всяка група съответства 
на някакъв вид „движение”:
подвижност — зодиите Телец, Лъв, 
Скорпион, Водолей показват твърдост, 
решителност, упоритост.
колеблив (редуващ се, нерешителен) — 
зодиите Близнаци, Стрелец, Дева, Риби 
показват склонност към промяна, прис-
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пособимост.
Казаното досега е напълно достатъчно 
да ни разкрие в какво се състои мошени-
чеството на астролозите.
Клиентът трябва да каже на астролога 
точната дата (година, месец, ден, даже и 
час, ако може, и мястото на раждането). 
Астрологът изчислява съотношението 
между „звездите” и зодиите, и другите 
координати на указаната дата и място, и 
възоснова на общите характеристики из-
готвя хороскопа на клиента. Отличител-
ните белези между различните характе-
ристики, вписани в „личния” хороскоп 
на клиента, са съвсем незначителни и са 
валидни не само за съответния клиент, 
но и за големи групи хора, независимо 
от датата и мястото на раждане.
Да вземем един пример. Човек, роден в 
зодията Овен, би трябвало да бъде ре-
шителен, твърд, предприемчив. Но как 
стои въпросът с човек, при чието ражда-
не Слънцето се е намирало в зодия Овен, 
а Луната — в зодия Близнаци, да не 
говорим за другите „звезди”? Той ще е 
жертва, както казват астролозите, на „не-
решителността и липсата на упоритост”. 
И клиентът взима хороскопа си, изучава 
го дълбоко и подробно и се пита какъв е: 
„решителен, твърд, предприемчив” или 
„нерешителен и лишен от упоритост”? 
Да се оправя както може! Астрологът не 
връща парите, получени за изготвяне на 
хороскопа. . .
Следващият капан е т.нар. „верифика-
ция”. Ако роденият под знака на Ко-
зирога върви право напред, без да се 
съобразява с нищо, или ако родената 
под знака Везни е уравновесена личност, 
това се възприема като типично. Никой 
не обръща внимание, че съответната 
личност притежава особености, които 
според астрологията са характерни по-
скоро за Рак или Лъв.

Хора, които рекламират профили на 
самотници често слагат и астрологична 
справка заедно с правдоподобна инфор-
мация като примерно музикален вкус 
или спортни интереси, и може пример-
но да настояват, че партньорът, който се 
търси е Телец.... Това е не само глупаво, 
но и увреждащо....
Гадаенето по звездите няма научна осно-
ва, а указанията на хороскопа са съвсем 
произволни и нищо незначещи. Тези, 
които пишат хороскопите във вестници-
те са типичен пример за хора, използва-
щи умело неясен език – една от тактики-
те на скритото убеждаване (добре познат 
похват в политиката и бизнес средите). 
Дори хороскопите да звучат смислено, 
ако ги разгледаме обективно, те не оз-
начават нищо. Но някои хора ги четат 
ежедневно и пренасят тези думи със спе-
цифично значение в живота си. Неясни-
ят език се изпълва с конкретен смисъл, 
който е верен за тях, защото сами си го 
създават (в случая няма значение, какво 
е имал предвид авторът на хороскопа, а 
какво значение му придава читателят: 
ако десет различни личности търсят, те 
могат да намерят десет различни значе-
ния в един и същи текст, някои от които 
напълно противоположни, но всички 
тези хора могат да решат, че написано-
то се отнася до тях и е истина). Затова 
те вярват в силата на хороскопите. Ако 
наблюдаваме тези кратки предсказания 
за бъдещето достатъчно дълго, ще за-
бележим, че фактически едни и същи 
предсказания циркулират из всички 
зодиакални знаци.
Американският илюзионист Джеймс 
Ранди разказва в своята книга “Дрън-
дрън” как когато бил млад за кратко е 
имал работа в Монреалски вестник, пра-
вейки хороскопите под името Зо-Ран. 
Неговият метод е бил да изрязва прогно-
зите от стари астрологични списания, да 
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ги разбърка в шапка, да ги разпредели 
произволно между 12-те зодиакални 
знаци и да отпечата резултатите. Това 
било разбира се много успешно (защото 
цялата астрология работи на принципа 
на Барнъм като казва нещата толкова не-
ясно и общо, че всички читатели мислят, 
че се отнасят за тях). Той също така оп-
исва как дочул в едно кафе група колеги 
от офиса, които с нетърпение четели ко-
лонката с хороскопи на Зо-Ран: “Те кви-

чаха с наслада като виждаха бъдещето си 
толкова добре показано и като отговор 
на моето запитване казаха, че Зо-Ран бил 
улучил направо в десятката миналата 
седмица. Авторът не казал, че е Зо-Ран... 
Реакциите в пощата относно колонката 
с прогнози също беше много интересна 
и достатъчна, за да осъзная, че много 
хора приемат и рационализират почти 
всичко, произнесено от някой, за когото 
вярват, че е авторитет с мистични сили.” 
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След това Зо-Ран зарязал ножиците и 
лепилото и излязъл от този бизнес.
Така нареченият „ефект Барнъм” засил-
ва тенденцията на самозаблуждаване. 
Името на ефекта идва от американския 
цирков директор Финиъс Барнъм, вла-
деещ до съвършенство изкуството да 
предложи на всекиго по нещо. Изрече-
нието „Вие работите точно и задълбоче-
но и изпълнявате задачите си стъпка по 
стъпка” отговаря напьлно на характера 
на масовия убиец Фриц Харман, „вам-
пирът от Хановер” - когато се знае, че е 
взето от неговия хороскоп. А иначе кой 
не би приел, че това изречение се отна-
ся за него?   Психолозите   са  събрали 
достатъчно много „думи на Барнъм”, с 
които всеки се иден-тифицира: искре-
ност, чувствителност, съчувствие,  сво-
бодолюбие и т.н. Същевременно хората 
не обичат да се самоопределят като 
глупави, себелюбиви, алчни, жестоки, 
безчувствени, също и като измамници и 
патологични лъжци и интересното е че 
подобни характеристики не присъстват 
в хороскопите. Тогава подобни личности 
на коя зодия са представители – може би 
на никоя?! Само че аз познавам и глупа-
ви, и алчни и жестоки хора от най-раз-
лични зодии, а да не говорим, че почти 
всеки лъже.
Междувременно бе прецизно доказано 
как се получава „субективното усещане 
за съзвучие”, наречено от Едгар Вундер 
астрологичния „еликсир на живота”. 
Още през 1974г. вече покойният Рик 
Снайдер, професор по психология в 
Канзаския университет, доказва т.нар. 
„ефект на псевдоиндивидуализация”. 
Участниците в изследването му, разде-
лени на три групи, получават един и 
същ текст от 19 реда, взет от бестселър 
по астрология. (Началото гласи: „Вие сте 
практична личност и обичате да пече-
лите пари...”) На хората от група А е 

казано, че това е общо описание на ли-
чността. В група Б знаят, че става въпрос 
за месеца на раждането. Лицата от група 
В са убедени, че хороскопът се отнася до 
тяхната рождена дата.
Участниците от група В са най-силно 
впечатлени от описанието. На въпроса 
дали то отговаря на собствения им ха-
рактер, те дават средна оценка 4,38 при 
скала от 1 (не отговаря) до 5 (отговаря 
напълно). Оценката им е с цяла единица 
по-висока от резултата на група А. Обяс-
нението: който се чувства лично засег-
нат, чете текста селективно, радва се на 
съответствията и подминава несъответ-
ствията. Друг е въпросът доколко хората 
наистина познават себе си и дали не си 
избират качества и характеристики, ка-
квито биха искали да имат, а не каквито 
наистина притежават.

Освен всичко изброено досега „Натална-
та” и „елективната” астрология не могат 
да отговорят и на редица други въпроси, 
чието игнориране “дава крила” на без-
препятственото шествие на хороскопите 
из всички медии:

Първо, кога точно се ражда детето? Дали 
когато водите на майката изтекат, когато 
се появи главата му, когато прерязват 
пъпната връв или когато се маха плацен-
тата? Всъщност, ако звездите наистина 
са толкова могъщи, то защо тънките 
пластове на коремната стена и утробата 
на майката ще спират свръхестествената 
им сила?

Второ, по отношение на ежедневния 
хороскоп, как може една дванайсета от 
населението на Земята да се вдигне до 
Тасмания за страстен уикенд с висок/а 
красив/а непознат/а? Как биха се спра-
вили авиолиниите с неочакваното пре-
товарване?

НАУКА



 http://nauka.bg 49

Трето, защо хората, родени в един и 
същи ден на една и съща година, са 
толкова различни? Не би ли трябвало да 
имат един и същи външен вид, начин на 
живот и поведение?
За да се справят с основателната крити-
ка, която им отправят учените, някои ас-
тролози се опитаха „да обновят” тук-там 
„гледането по звездите”. Подобни опити 
обаче са обречени на провал, защото в 
момента, в който астрологията застане 
на съвременни научни позиции, тя ще 
се самоубие. Геоцентричната теория 
например, на която се гради астрологи-
ята, не може „да се съгласува” със съвре-
менната хелиоцентрична представа, а 
астрологията не може да съществува без 
геоцентризма.

Най-важното обаче е, че никое от свърза-
ните с астрологията подробни статисти-
чески изследвания не е открило някакви 
основания за достоверността и. Напри-
мер психологът от Мичиганския държа-
вен университет Бърнард Силвърман 
проучил 2978 брачни и 478 разведени 
двойки и не открил абсолютно никаква 
корелация между честотата на развода и 
родените под „несъвместими” зодиакал-
ни знаци.
Професионалният астролог Петер Ни-
хенке, който дълго време е бил предсе-
дател на най-големия немски съюз на 
астролозите (DAV), наброяващ почти 
800 членове, готвейки дисертацията 
си, захранва централния компютър на 
Фрайбургския университет с 3200 анке-
ти по 425 въпроса и Не успява да докаже 
статистически връзката между констела-
цията на планетите и личността.
Прочутият френски астролог Мишел 
Гоклен през 1979г. предлагал без-платни 
лични хороскопи на всеки читател на 
Ici Paris, който коментира точността на 
неговия „индивидуален” анализ. Гоклен 

искал да докаже научно състоятелността 
на “професията” си. Разпратил хиляди 
идентични хороскопи и 94% от получа-
телите отговорили, че разчитането му е 
много точно и анализът е в пълно съот-
ветствие с тяхната личност. Читателите 
изобщо не подозирали, че изпратеният 
им хороскоп бил на екзекутирания през 
1946г. масов убиец д-р Марсел Петио, 
който по време на съдебния процес при-
знал, че е причинил смъртта на 63-ма 
души.
Най-тежкия удар върху астрологията 
нанасят тестовете за типологизиране на 
личността, при които тълкувателите на 
хороскопи търпят пълен провал. Най-из-
вестното изследване от този род е публи-
кувано през 1985г. в научното списание 
„Nature”. В изследването участват видни 
американски астролози. Те получават 
три личностни профила със задача да 
отгатнат профила на личността, чиято 
дата на раждане знаят, следователно 
могат да изчислят хороскопа й. Астроло-
зите, участвали в подготовката на из-
следването, са сигурни, че ще постигнат 
поне 50 процента, но резултатите показ-
ват друго число - 34 процента, по-лош 
резултат дори от едно добро случайно 
налучкване.
Новите изследвания също не са в полза 
на астрологията: учени от университе-
та в Орхус, Дания, анализират лични 
данни на 15 000 американци. „В нито 
един случай - посочват те - не се уста-
нови връзка между датата на раждане и 
личността или интелигентността.” Из-
следването е публикувано през 2006 г. в 
специализираното списание „Personality 
and Individual Differences”.

Английската дума disaster (бедствие) 
идва от латинското „лоша звезда” — 
римляните явно са смятали, че звездите 
могат да влияят на всекидневния ни жи-
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вот. Грешали са, но дори и днес мнозина 
споделят това вярване.
Около 1524г. в Германия имало един 
известен астролог Йохан Стофлер, който 
заявил, че на 20 февруари същата година 
ще започне новият потоп, от който „све-
тът ще загине”. Това било „сигурно”, 
защото трите далечни планети — Марс, 
Юпитер и Сатурн, на тази дата се съби-
рали в съзвездието Риби. С приближа-
ването на фаталния ден смъртен страх 
завладял много хора. Почти на никого 
не му се работело, нивите буренясвали, 
а църквите, разбира се, били претъпка-
ни с хора от ранна утрин до късна нощ. 
Дори казват, че някой си Ориол, лекар 
от Тулуза (Франция), започнал да си 
прави голям ковчег, като Ноевия. Месец 
февруари дошъл, но бил много сушав. 
Ноевият ковчег останал на сухо, без да 
го напръска и капчица дъжд...
Не по-малко показателни са и патилата 
на друг астролог-предсказател. Той не 
рискувал да предсказва края на цялата 
вселена, а взел за обект само един трад. 
Този астролог, който е бил син на про-
чутия астролог от 16 век Нострадамус, 
предрекъл гибелта чрез пожар на град 
Пусен във Франция. За да бъде сигурен, 
че предсказанието му ще се сбъдне, той 
сам запалил града! Няма съмнение, че 
това е единственият сигурен път за сбъд-
ване на предсказанието!
Многобройни лъжепророци са пред-
сказвали „краят на света” за годините: 
500, 1260, 1335, 1356, 1367, 1383, 1400, 1524, 
1532, 1588, 1819, 1896, 1925 и т. н., но Все-
лената въпреки всичко продължава да 
съществува.
Макар да е удобно да хвърляме вината 
за нещастията си на звездите, Юлий Це-
зар вероятно е бил по-близко до истина-
та, когато Шекспир го накарал да каже: 
„Вината, скъпи Бруте, не е в звездите, а в 
самите нас...”

Ставайки безполезен и астрономически 
абсурден, зодиакът просто не успя да 
оцелее освен в астрологията, практику-
вана от последователите и, за да успоко-
ява тревогите на кралете и капризите на 
метресите им. След като астрономията 
дефинитивно обърна страницата на ас-
трологията, тя запази зодиака само като 
някаква ценна стара мебел, по навик, а 
и за да поукраси малко небето. „Когато 
постъпих в Бюрото по дължините - си 
спомня Жан-Ед Арло, директор на Ин-
ститута по небесна механика във Фран-
ция - ефемеридите все още задаваха 
положението на Слънцето през различ-
ните периоди на годината в зодиакални-
те знаци. Но тъй като това е информа-
ция, интересна само за астролозите, ние 
приключихме с тази практика и напъл-
но изоставихме знаците.”
Зодиакът се превърна в същинско астро-
номическо изкопаемо. Думата, вече се 
среща единствено в индекса на Годиш-
ника на Бюрото по дължините, където са 
представени астрономическите ефеме-
риди. „Само най-възрастните колеги все 
още говорят за зодиака - уточнява Жан-
Ед Арло. - Ние предпочитаме да използ-
ваме термина еклиптика.”
Когато Международният астрономиче-
ски съюз IAU реши да „почисти” небето 
през 1930г., той състави окончателната 
листа на всички съз-вездия, като гриж-
ливо определи техните граници. Осво-
бодени от конструкцията на знаците, те 
формират по продължение на еклипти-
ката една дълга и рошава звездна гир-
лянда, обогатена с един нов, 13-ти член 
- Змиеносец. Всъщност, зодиакалните 
съзвездия вече нямат голямо приложе-
ние, освен за улеснение при намирането 
на планетите за наблюденията им. 
Също както във Вавилон, преди повече 
от 4000 години.
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Само че астрологията никога не е била 
толкова популярна или такъв голям 
бизнес, както сега. Според социологи-
ческите проучвания поне една четвърт 
от всички американци “вярват” в астро-
логията. Една трета смятат, че астроло-
гията на зодиакалните знаци е “науч-
на”. Между 1978 и 1984г. процентът на 
американските ученици, които вярват в 
астрологията, е нараснал от 40% на 59%.
Изследвания показват, че броят на хо-
рата, интересуващи се от значението на 
звездните знаци, расте: според Институ-
та по демоскопия в Аленсбах, Германия, 
от 80-те години на XX век интересът 
към хороскопите видимо се е увеличил. 
Докато през 1982г. половината от хората 
в Западна Германия признават, че редов-
но четат хороскопи, през 2001г. те вече са 
77% от всички немци.

Религиозното изследване на 
„International Social Survey Programme” 
от 1988г. е единственият научен труд, 
в който е направено широкообхватно 
международно проучване на вярата в 
астрологията. В някои от изследваните 
страни повече от половината от насе-
лението е убедено във важността на 
астрологията: особено много граждани 
от бившите социалистически страни 
като Латвия, България и Чехия вярват, 
че зодиакалният знак оказва съдбоносно 
влияние върху човешкия живот. Държа-
ви като Германия, Франция и Австрия 
са по средата. През 2010г. ще излезе ново 
издание. 
Специално в България нарастването на 
броя на вярващите в астрологията се 
съпътства и от понижаване на нивото на 
българското образование и увеличаване 
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на неграмотността. Това не означава, 
че непременно има някаква корелация 
между тези явления, но би било инте-
ресно да се изследва дали все пак не са 
свързани по някакъв начин.
В Съединените щати астролозите са 
може би десет пъти повече от астро-
номите. Във Франция те са повече от 
свещениците на Римокатолическата 
църква. Дали този факт трябва да бъде 
игнориран или трябва да се обърне 
сериозно внимание на широко разпрос-
тиращото се невежество? Конкретното 
мнение на Ричард Докинс по този про-
блем, представено в неговата статия 
“Истинската небивалица в звездите” си 
заслужава да бъде прочетено: 
“През някоя безлунна нощ, когато един-
ствените облаци, който се виждат са 
Магелановите облаци в Млечния път, 
излезте на място, далече от градските 
светлини, легнете на тревата и се вгле-
дайте в звездите. Какво виждате? “На 
повърхността” ще забележите съзвездия, 
но съзвездията нямат повече значение от 
интересно-оформено влажно петно на 
тавана на банята. Забележете, следова-
телно, колко малко означава да се каже 
“Уран се премества във Водолей”. Во-
долей е сбор от звезди, който са на раз-
лични разстояния от нас, които нямат 
никаква връзка една с друга, освен, че 
съставляват (безсмислен) образ, когато 
се гледат от земята от определена (и не 
специална) точка в галактиката (тук, на 
Земята). Съзвездието не е въобще нещо 
реално съществуващо, не е нещо, в кое-
то Уран или каквото и да било може да 
бъде казано, че е преминал. Още повече, 
че формата на съзвездието е временна. 
Преди милиони години наследниците 
на Homo erectus са били гледали през 
нощта към съвсем други на вид съз-
вездия. Ето защо след милион години 
нашите наследници ще виждат други 

форми в небето и астролозите им (ако 
видът ни няма още да е интелектуално 
пораснал достатъчно за да ги изгони) ще 
изфабрикуват тълкуванията си на базата 
на различен зодиак.
Много по-бърза астрономична смяна е 
прецесията на равноденствията. Моят 
рожден ден (26 март) във вестниците е 
описан като Овен, но това е слънчевият 
знак, който някой с моя рожден ден би 
имал когато Птоломей е систематизирал 
всичко това. Заради прецесията на около 
цял един зодиакален знак в ерата след 
Христа, моят слънчев знак всъщност е 
(ако въобще може да се нарече факт) 
Риби. Ако астролозите правеха нещо, 
което има някаква връзка с реалността, 
това би трябвало да има огромно значе-
ние. Но тъй като те не правят нищо та-
кова, то няма значение. Скорпион може 
да стане ретрограден до Уран и това 
обаче ще има значение.
Всъщност, само планетите могат да 
бъдат “ретроградни”, и дори това е 
илюзия. Докато те и ние се въртим 
около слънцето, планетите понякога 
изглежда, че обръщат посоката си от 
наша гледна точка. Но тези случаи ня-
мат някакво значение. От друга планета 
те ще изглежда, че са ретроградни по 
различно време. Планетите всъщност 
не “бродят” и със сигурност не близо до 
някои съзвездия, които са само “завеси” 
от наша гледна точка. Дори и “да стане 
ретроградна” или “да се премести във 
Водолей” бяха истински явления, какво 
влияние биха имали те върху човешките 
събития? Всяка планета е толкова да-
лече, че гравитационната й сила върху 
новородено би била превъзмогната от 
лекото побутване от корема на доктора...
Не.. Ние трябва да забравим, че плане-
тите “вървят ретроградно” и може да 
забравим за съзвездията освен като удо-
бен начин за обозначаване. Какво друго 
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виждаме, когато погледнем към нощ-
ното небе? Едно от нещата, които виж-
даме е “историята”. Когато гледате към 
голямата галактика Андромеда, вие я 
виждате такава, каквато е била преди 2.3 
милиона години и когато австралопите-
кът е дебнел по африканските савани. 
Вие виждате назад във времето. Премес-
тете погледа си няколко градуса до най-
близката ярка звезда в съзвездието Анд-
ромеда и ще видите Мирах, но доста по 
напред във времето, когато Wall Street се 
сгромоляса. Когато пък гледате слънцето 
то е само “от преди осем минути”....
Научната истина е твърде красива за да 
бъде жертвана за сметка на някакво леко 
забавление или пари. Астрологията е ес-
тетическа обида. Тя прави астрономията 
евтина, все едно да използваме Бетовен 
за комерсиални дрънкания. Ако методи-
те на астролозите са били наистина до-
казани, че са валидни, това би бил факт 
с предупреждаваща важност за науката. 
При такива обстоятелства астрологията 
би трябвало да се вземе наистина насе-
риозно. Но ако - както са всички показа-
тели - няма и капчица валидност на кое-
то и да е от нещата, които астролозите 
толкова доходоносно правят, това също 
трябва да бъде взето насериозно, а не от-
стъпчиво тривиализирано. Трябва да се 
научим да виждаме покварата в науката 
използвана за облага като престъпление.
Трябва също така да се защитя и от 
обикновената научна арогантност. Как 
знам, че няма истина в астрологията? Е, 
разбира се не знам. Не мога да докажа, 
че няма нищо в хороскопите, толкова 
и колкото не мога да докажа, че няма 
нищо в (много по достоверната) теория, 
че да дъвчеш дъвка може да ти докара 
болестта “луда крава”. Просто няма 
доказателство в полза (на която и да е от 
теориите) и няма и причина да смятаме, 
че трябва да има доказателство. Нямаше 

да бъде трудно да се намери доказател-
ство за астрологията, ако имаше тако-
ва....
За да може да приемем хипотезата сери-
озно, тя в идеалният случай би трябвало 
да бъде подкрепена от доказателство. 
Графологията, като средство за опреде-
ляне на личността на хората не е под-
крепена от някакво доказателство, но 
там възможността да работи не е без-
надеждно неправдоподобна априори. 
Мозъкът е ”центърът” на индивидуал-
ността и мозъкът контролира писането, 
следователно принципно не е невероят-
но стилът на писане да дава информа-
ция за индивидуалността... Но за астро-
логията няма нищо, което да я подкрепя, 
нито доказателство, нито рационален 
намек, който би ни накарал да търсим 
доказателство. Астрологията не само 
уронва достойнството на астрономията, 
но и обижда психологията и богатството 
на човешката индивидуалност. Говоря 
за повърхностния и евентуално вреден 
начин по който астролозите разделят 
хората на 12 категории...
Трябва да вземем астрологията насери-
озно. Не, нямам предвид, че трябва да й 
вярваме. Говоря, че трябва да се борим 
с нея сериозно вместо да я осмиваме 
като шега и да проявяваме лекомислена 
толерантност, която вероятно е едно от 
преобладаващите отношения към астро-
логията сред образованите хора, който 
всъщност не вярват в нея. 
Сериозните вестници не трябва никога 
да дават на известни астролози силата 
на публичността, защото астрологията 
нито е безвредна нито е забавление и 
ние трябва да се борим сериозно с нея 
като враг на истината. Ние имаме закон 
за търговските надписи, който ни защи-
тава от производители, които правят 
фалшиви изказвания за техните про-
дукти. Обаче до сега законът не е бил 
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призоваван в защита на прости, научни 
истини. Защо не? Астролозите претен-
дират, че може да предвиждат бъдещето 
и за това им бива плащано, както и за 
професионален съвет на хора при важни 
решения. Фармацевтичният произво-
дител, който е пуснал в продажба кон-
трацептивно хапче, което няма никакъв 
ефект, ще бъде преследван от закона за 
търговските надписи и съден от жени, 
които са бременни. Ако астролозите не 
могат да бъдат съдени от хора, на които 
са дали грешен съвет, например да пред-
приемат пагубно бизнес решение, защо 
поне да не бъдат преследвани от закона 
за фалшиви изказвания и по този начин 
да им бъде разрушен бизнеса? Защо 
всъщност професионалните астролози 
да не бъдат затваряни за измама?”

Астрологията не е наука, защото е съ-
шита от лъжи и не съдържа нито един 
научен факт. Не трябва да и вярваме, за-
щото няма нито една разумна причина 
за това, защото няма никакъв достоверен 
факт или логичен довод в нейна подкре-
па. За астрологията няма нищо, което да 
я подкрепя, нито доказателство, нито ра-
ционален намек, който би ни накарал да 
търсим доказателство, докато срещу нея 
има 40 напълно основателни аргумента:

От религиозна гледна точка
1. Един истински последовател на моно-
теистична религия (като християнство, 
ислям, юдаизъм) не може да вярва в 
астрологията, защото тя не е допълне-
ние към религията, а неин опонент. Или 
си избира едното, или другото, защото 
астрологията е рожба  на политеистич-
ното общество, в което хората вярвали, 
че множеството богове живеят на звезди-
те (така били наричани всички небесни 
тела) и оттам предопределят участта на 

отделните хора и държавите.

От историческа и астрономическа 
гледна точка
2. Астрологическото схващане за Вселе-
ната е дълбоко антинаучно - то съответ-
ства на наивните и погрешни познания 
на хората от преди най-малко 2 000 годи-
ни.
3. Астрологията смята, че светът е със-
тавен от четири „елемента”: огън, земя, 
въздух и вода. Това погрешно схващане е 
било много разпространено в древност-
та, докато астрономията и химията не 
доказват неговата несъстоятелност.
4. Цялата астрология се гради върху 
погрешното геоцентрично виждане за 
Вселената, според което всички небесни 
тела се въртят около неподвижната Земя. 
Всяко дете, което е учило поне малко 
астрономия е наясно, че нашата планета 
обикаля около Слънцето и същевремен-
но се върти около собствената си ос. За-
това всичко което се надгражда над една 
неистина не може да бъде използвано за 
нищо конструктивно, а само за манипу-
лиране на необразовани хора, незнаещи, 
че хелиоцентричната система, в която 
се намира Земята не случайно се нарича 
Слънчева система.
5. Вавилонците разделили небето на 12 
сектора, защото годината била разде-
лена на 12 лунни месеца, тоест заради 
календара.
6. Астролозите не успяват да вкарат 12-те 
зодиакални съзвездия в 12 еднакви сек-
тора без поражения: например, за да се 
оформят Везните трябвало да се отрежат 
щипките на Скорпиона.
7. Има и 13-та звездна (“зодиакална”) 
фигура, която е напълно игнорирана 
при разделянето на 12 части, защото 
астролозите никога не са я искали в сис-
темата си, понеже нарушава измамното 
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равновесие на съставената вече схема 
на Зодиака. Тя се нарича Змиеносец и 
пътят на Слънцето “преминава и през 
нея”. 
Всеки от нас може да е зодия Змиеносец, 
но кой ще ни каже кой месец трябва да 
се родиш за това – може би 13-тия!
8. На всеки 2166 години приблизително 
“зодиакалните” съзвездия се изместват 
с един дом, заради прецесията на рав-
ноденствията. Знакът на Овен вече не е 
в съзвездието Риби, защото пролетната 
равноденствена точка се е отместила с 
около 30º, което е точно дължината на 
един знак. Ако приемем хипотетично 
Зодиака за нещо използваемо, хороско-
пите във вестниците са сгрешени с един 
знак – на Овен в момента отговаря Риби, 
освен ако не считаме, че сме съвремен-
ници на Хипарх.
9. За астролозите времето е спряло на ІІ 
век пр.н.е. – в момента на пролетното 
равноденствие Слънцето все така навли-
за в знака на Овен.
10. Астрологията приема прецесията на 
равноденствията при обявяването на 
“Ерата на Водолея”, но я отхвърля при 
съставянето на хороскопи.
11. Астрологията пренебрегва и атмос-
ферната рефракция.
12. Месопотамците не се опитвали да 
опишат траекторията на небесните тела 
и въобще не свързвали зодиака с кръг.
13. Кръгът на знаците е просто една 
удобна абстракция (математическа 
идеализация, изобразена върху небес-
ния фон, която по никакъв начин не 
е свързана с него), позволила на вави-
лонските и асирийските астрономи да 
„номерират” положенията на звездите и 
планетите с помощта на един-единствен 
репер. 
14. В астрономията още през ІІ век 
пр.н.е. Зодиакът е заменен от еклиптика-
та, която е нещо доста по-различно.

15. В настоящето думата “Зодиак” не се 
използва вече от астрономите – те упо-
требяват термина “еклиптика”.
16. Списъкът от предполагаемо важни 
небесни тела в астрологията общо взето 
се ограничава с видимите с просто око 
обекти, известни на Птолемей през ІІ 
век, и игнорира огромното разнообра-
зие от други астрономически тела, които 
са открити оттогава. Къде е астрологи-
ята на намиращите се близо до Земята 
астероиди!?
17. Зодиакалните съзвездия са съвърше-
но изкуствени групи от звезди, за които 
определени хора са решили, че прили-
чат на нещо конкретно. За един непре-
дубеден наблюдател група от хаотично 
разположени точки си остава група от 
точки. Но при хората няма обективни 
наблюдатели: това, което виждаме се 
предопределя от нашата личност, от сре-
дата и от миналите ни преживявания. 
Ако не е била вече измислена везната, 
едва ли някой е щял да реши, че вижда 
съзвездие с подобна форма. Австралий-
ските аборигени също не могат да си 
представят, че виждат съзвездия като 
Телец, Козирог или Голяма и Малка меч-
ка, ако не са виждали подобни същества. 
Хората могат да виждат в небето неве-
роятни неща, дори лица, стига да са с 
подходяща нагласа. Типичен пример за 
това е снимката на “лицето на Марс” и 
се нарича пареидолия – склонността да 
се виждат лица в произволни структури. 
Мозъците ни не приемат произволни 
(хаотични) структури и винаги търсят 
нещо познато.
18. Звездите от различните съзвездия не 
са разположени в една плоскост, в една 
равнина – някои са отдалечени на хиля-
ди светлинни години, а други на десет-
ки и стотици милиони, - затова не мо-
жем да използваме няколко звезди и да 
си чертаем фигурки по небето, все едно 
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рисуваме по стъкло. Реално съзвездия не 
съществуват като единна структура – те 
са една удобна метафора, използвана за 
ориентация.
19. Звездите се движат по отношение 
една на друга с огромна скорост, измер-
вана  със стотици километри за секунда. 
Но тези звезди са толкова далеч, че на 
учените са им необходими точни измер-
вания през значителни интервали от 
време, за да уловят тяхното движение по 
небето. Така след 30 000 години звездите 
от съзвездието Дева ще очертаят друг 
контур в небето. Може би дори ще за-
прилича на Дева.
20. В резултат на гореизложеното изклю-
чително глупаво звучи изказването, че 
някоя планета или Слънцето навлиза-
ли (преминавали) в Риби или Стрелец, 
защото звездите от отделните съзвездия 
нямат връзка помежду си, нито са няка-
къв портал.
21. Планетите от Слънчевата система 
не обикалят около Земята, нито ходят 
близо до определени съзвездия. Дори да 
допуснем (чисто хипотетично), че плане-
тите могат да се разхождат насам-натам, 
те ще имат възможност да се приближа-
ват само до една звезда от дадено съзвез-
дие, освен ако могат да бъдат на няколко 
места едновременно.
22. Думата “ретрограден” означава връ-
щане назад. Според астролозите рет-
роградната планета обръщала своето 
движение в 3 етапа: Първо планетата се 
забавяла и ставала неподвижна, следвал 
ретроградният етап, а когато планетата 
била готова за третия етап, следвал вто-
ри стационарен период, след което тя 
отново потегляла направо. 
Драги ми господа мошеници, планетите 
не са ви неопитомени магарета, че да 
тръгват и спират, когато си поискат, за-
щото те си следват една постоянна орби-
та. А това, че понякога изглежда сякаш 

обръщат посоката си от наша гледна 
точка (от друга планета те ще изглежда, 
че са ретроградни по различно време) 
е защото и те и Земята се въртят около 
Слънцето. 
23. Звездите са неподвижни спрямо 
планетите – в това число влиза и нашето 
Слънце, което не обикаля около плане-
тата ни. Цялото небе се върти над глави-
те ни, защото Земята се върти.
24. Звездите, които участват в съзвезди-
ята всъщност ги няма (там, където ги 
виждаме), защото в действителност ние 
не гледаме звезди, а само светлина от 
тях. Тази светлина спокойно може да е 
от вече несъществуваща звезда, защото 
в нощното небе ние гледаме миналото: 
в момента ние виждаме какви и къде са 
били звездите преди стотици, хиляди 
или милиони години, тъй като това е 
времето необходимо на светлината им 
да достигне до нас. 
 
25. Ефемеридите не били създадени, 
за да служат на нуждите на онази „ас-
трономия”, която претендира, че може 
да разкрие психологичния профил на 
индивида и да предскаже бъдещето му 
възоснова на положенията, заемани от 
звездите върху зодиака в деня на негово-
то раждане.
26. Съдбата на човек няма как да зависи 
от разположението на звездите по време 
на неговото раждане, защото никой не 
знае къде се намират звездите в опреде-
лено време и дали изобщо съществуват 
още.

От социологична и психологична гледна 
точка
27. В нас има много частици от далечни 
звезди (атомите от различни химични 
елементи, съставна част от нашия ор-
ганизъм и микрометеоритите), но раз-
положението на определени съзвездия 
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или движението на други небесни тела 
нямат нищо общо с нашата индивиду-
ална или колективна съдба, защото не 
съществуват никакви обосновани пред-
положения за подобна причинно-след-
ствена връзка.
28.Никой няма еднаква съдба с друг чо-
век, дори близнаците, но същевременно 
хората могат да имат сходни житейски 
пътища, независимо под знака на коя 
зодия са родени.
29. Факт е невъзможността на астроло-
гията да премине теста на еднояйчните 
близнаци.
30. Разположението на звездите в момен-
та на раждането на човек не може из-
общо да определи характера му и глав-
ните събития от неговия живот, нито да 
въздейства върху чувствата, волята или 
интелигентността му, защото те зависят 
от генетичните предпоставки, социална-
та среда, свободния избор и индивиду-
алните му решения.
31. Астролозите съвсем неаргументи-
рано изискват подробна информация 
относно времето на раждането за сметка 
на географската ширина и дължина.
32. Двама души, родени в една местност 
и в един и същи час, тоест под знака на 
една и съща зодия, нямат еднаква съдба 
(въпреки че астролозите твърдят обра-
тното, без да имат някакви аргументи в 
своя полза), защото всеки от нас има 25 
000 различни характеристики, които се 
смесват по безкрайно много различни 
начини, правейки всеки от нас уника-
лен.
33. Общите черти в характера на двама 
души, родени под знака на една и съща 
зодия, са нито повече, нито по-малко от 
общите им черти с хора, родени през 
всички останали месеци на годината. 
Защото, когато търсим общи харак-
теристики между двама души винаги 
можем да намерим, също и ако търсим 

различия.
34. Никое от свързаните с астрологията 
подробни статистически изследвания не 
е открило някакви основания за досто-
верността и.
35. Липсва явно съответствие между хо-
роскопите и различни психологически 
тестове, като например MMPI (Minnesota 
Multiphasic Personality Inventory).
36. Ако наблюдаваме хороскопите доста-
тъчно дълго, ще забележим, че фактиче-
ски едни и същи предсказания циркули-
рат из всички зодиакални знаци.
37. Всеки хороскоп се отнася до голям 
брой хора, независимо от датата и мяс-
тото им на раждане, които нямат никак-
ва прилика помежду си.
38. Има огромни разлики в хороскопите, 
съставени от различни астролози възос-
нова на една и съща информация.
39. Указанията на хороскопите са съвсем 
произволни, но техните автори използ-
ват някои от тактиките на скритото 
убеждаване – неясният език, ефектът на 
псевдоиндивидуализация, ефект Бар-
нъм.
40. Астрологията не само уронва дос-
тойнството на астрономията, но и 
обижда психологията и богатството на 
човешката индивидуалност. Става дума 
за повърхностния и изкуствен начин, по 
който астролозите разделят хората на 12 
категории...

Само един аргумент от всички избро-
ени е напълно достатъчен да разкрие 
измамната същност на астрологията, 
астролозите и хороскопите и да ги из-
хвърли на боклука, защото разрушава 
цялата им система – нейната обосновка, 
а налице са 40 съкрушителни аргумента. 
Не може да има нормален краен про-
дукт, ако дори един от елементите на 
една система е фалшив и не работи: при 
астрологията имаме поне 40 фалшиви и 
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неработещи елемента, следователно хо-
роскопът като последна брънка от вери-
гата, като връх на въздушната кула е на-
пълно безсмислен, измислен, опорочен и 
изроден. Въпреки това стоката хороскоп 
продължава да се продава изключително 
добре. Защо ли?
Защото надутото отрицание на няколко-
то учени не може да осъществи контакт 
с тези обществени нужди, които астро-
логията (независимо от това, колко е 
невярна) задоволява, а науката – не!
Защото хората обичат да бъдат лъгани, 
особено ако им казват това, което искат 
да чуят!
Защото истината за повечето хора оче-
видно е без значение, а добре опакова-
ната лъжа може да бъде продадена без 
никакъв проблем!
Защото, когато една лъжа се рекламира 
навсякъде като истина, тя се приема без-

критично от съзнанието на всеки сред-
ностатистически гражданин!
Защото много хора приемат и рациона-
лизират почти всичко, произнесено от 
някой, за когото вярват, че е авторитет с 
мистични сили!
Защото мисленето е тежка работа и ни-
кой не иска да я върши!
Защото невежеството се превръща в епи-
демия!
И накрая: Защото измамниците се чувст-
ват не само напълно безнаказани, а и 
чудесно възнаградени за това, че лъжат 
хората!
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Човекът е моментно явление в истори-
ята на Вселената – тя е съществувала 
милиарди години преди изобщо да се 
появят каквито и да е форми на живот 
и ще продължи да съществува поне още 
толкова време и след като хората вече 
ги няма. Всеки човек е миниатюрна час-
тица от безкрайното пространство, 
един кратък миг от времето:  тоест съ-
поставени с безграничната Вселена ние 
сме едно Нищо, което обаче притежава 
огромно Его и си позволява да счита, че 
близки и далечни светове са създадени с 
едничката цел да показват на някакво 
си самовлюбено същество, живеещо на 
планетата Земя (един от милиардите 
милиарди космически обекти), какво да 
прави и да не прави и какво може да му 
се случи през незначителния му по отно-
шение на Вселената живот. 

“Ето го върха на човешката глупост: 
когато нещо ни върви накриво – най-
често поради крайностите на собст-
вената ни природа, - да стоварваме 
винаги вината за нещастията си върху 
слънцето, луната и звездите. Като че 
сме нехранимайковци по календарна 
необходимост; глупаци в следствие на 
небесна принуда; мошеници, крадци и 
мерзавци благодарение на астрални над-
мощия; лъжци, пияници и прелюбодейци 
в резултат на планетни влияния; Какво 
по-славно оправдание за всеки женкар 
от това да припише пърчовския си на-
гон на някоя звезда! Баща ми се е съешил 
с майка ми под опашката на Дракона и 
аз съм се пръкнал под Голямата мечка, 
та затова съм сега грубиян и тичам по 
курви.” – Едмънд от “Крал Лир” на Ше-
кспир
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