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DÃ©nes Albert
TÃ¶bb asztrolÃ³giai elÃµadÃ¡s sorÃ¡n Ã©s ilyen tÃ©mÃ¡jÃº
olvasmÃ¡nyokban is tapasztaltam, hogy amikor az asztrolÃ³gia tudomÃ¡nyos bizonyossÃ¡got Ã©rdemlÃµ
rangja kerÃ¼l szÃ³ba, akkor az elÃµadÃ³ vagy Ã-rÃ³ a problÃ©ma Ã¡thÃ-dalÃ¡sÃ¡ra elkezd hivatkozni
olyan szellemi hangoltsÃ¡gra, amely az asztrolÃ³gia szemÃ©lyes hitelessÃ©gÃ©t alapozza meg,
eltÃ©rÃµen a tudomÃ¡ny objektivitÃ¡s-eszmÃ©jÃ©tÃµl.
NyilvÃ¡n azÃ©rt van ilyesmi, mert
emlÃ-tettek nem nÃ©ztek egy kicsit behatÃ³bban a tudomÃ¡nyok szerkezetÃ©be Ã©s azon irÃ¡nyulÃ¡s
jellegÃ©t sem igazÃ¡n vizsgÃ¡ltÃ¡k, ami a tudomÃ¡nyossÃ¡g kritÃ©riumait sorakoztatja fel. Mert, ha
tettÃ©k volna, Ã©szrevettÃ©k volna, hogy a gyakorlati asztrolÃ³gia pontosan olyan szerkezetet mutat fel,
mint amilyenek a tudomÃ¡nyos ismeretelmÃ©leti modellek. BeszÃ©lek itt fÃµleg az Ãºgynevezett
induktÃ-v mÃ³dszerrÃµl, ami a mai tudomÃ¡nyossÃ¡g egyik alapvetÃµ mÃ¼veleti sÃ©mÃ¡ja. Ez rÃ¶viden
annyi, hogy van egy Ã©szrevÃ©tel, ennek kapcsÃ¡n egy hipotÃ©zis, ezt pedig kÃ¶veti a megfigyelÃ©sek
hosszÃº sora, aztÃ¡n a tesztelÃ©s, a verifikÃ¡ciÃ³- lÃ¡sd verifikacionizmus- vÃ©gÃ¼l pedig, ha a
sokszÃ¡mÃº megfigyelÃ©s alÃ¡tÃ¡masztja a feltÃ©telezÃ©st, akkor ez az ismeret a bizonyossÃ¡g
szintjÃ©n mozgÃ³ ismeretÃ©rtÃ©ket, tudÃ¡sÃ©rtÃ©ket kap. TovÃ¡bbÃ¡, ha elÃ©g erÃµss a
bizonyossÃ¡ga az illetÃµ ismeretnek, akkor feltÃ©telezik azt is, hogy az jÃ¶vÃµben bekÃ¶vetkezÃµ
hasonlÃ³ jellegÃ¼, tÃ-pusÃº megnyilvÃ¡nulÃ¡sok is hasonlÃ³ak lesznek az eddig megfigyeltekkel. A
tudomÃ¡ny sajÃ¡t bevallÃ¡sa szerint ettÃµl a jÃ¡tszmÃ¡tÃ³l egy elÃµrejelezhetÃµsÃ©get vÃ¡r el, persze
elhallgatva az, hogy nem csak elÃµrejelezni akar, hanem a valÃ³sÃ¡got alakÃ-tani, formÃ¡lni is.
Az
asztrolÃ³gia gyakorlati modelljÃ©ben is szerepel ez az induktÃ-v modell, s termÃ©szetesen nem csak ez. De
van mÃ¡r kÃ©t elemÃ¼nk, ami azonos a tudomÃ¡nyos modellben Ã©s az asztrolÃ³giÃ¡ban, nevezetesen az
induktÃ-v mÃ³dszer Ã©s a verifikacionizmus. Az a tÃ©ny, hogy az asztrolÃ³gia nincs hivatalosan elismert
tudomÃ¡nyos rangra emelve, lehet, hogy jobb is, az emberisÃ©g szellemisÃ©gÃ©nek mai Ã¡llapotÃ¡ra
valÃ³ tekintettel. Ha tudomÃ¡nyos rangot adnÃ¡nak, lehet, hogy tÃ¶bbet Ã¡rtana, mit hasznÃ¡lna, mert
ellaposodna egy szaktudomÃ¡nyos szemÃ©lytelensÃ©gbe. MÃ¡srÃ©szt pedig bÃ¶kkenÃµ lenne a
tovÃ¡bbkutatÃ¡s hogyanjÃ¡t illetÃµen, mert csak szemÃ©lyes beszÃ¡molÃ³kra, tapasztalatokra lehetne
szÃ¡mÃ-tani, s Ã-gy az egÃ©sz Ã¡tmenne egy hermeneutikai-szociolÃ³gikus holtvÃ¡gÃ¡nyra, amibÃµl nem
igazÃ¡n teremtÃµdne igazi Ã©rtelem Ã©s megÃ©rtÃ©s.
TermÃ©szetesen az induktÃ-v mÃ³dszer
jelenlÃ©te Ã©s a verifikacionizmus kimutathatÃ³sÃ¡ga a gyakorlati asztrolÃ³giÃ¡ban messze sem
bizonyÃ-tja, hogy ugyanolyan tudomÃ¡ny az asztrolÃ³gia, mint mÃ¡s tudomÃ¡nyok. Nem is kell ezt
bizonyÃ-tani, mert Ã©ppen, hogy nem olyan tudomÃ¡nyrÃ³l van szÃ³ az asztrolÃ³gia gyakorlatÃ¡ban, mint
mÃ¡s tudomÃ¡nyoknÃ¡l. Amit a tudomÃ¡nyossÃ¡g kriteriolÃ³giÃ¡ja elviselni nem bÃ-r, az az asztrolÃ³gia
magas integrÃ¡ltsÃ¡gi foka. Ami persze nem tapasztalhatÃ³ a jelenlegi asztrolÃ³giai gyakorlatok
legtÃ¶bbjÃ©ben, de ez mit sem vÃ¡ltoztat a szellemi gyÃ¶kerekben meghÃºzÃ³dÃ³ potencialitÃ¡sokon.
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Vagyis az asztrolÃ³gia megismerÃ©si potencialitÃ¡sa sokkal nagyobb, mint a fizikai lÃ©tre rÃ¶gzÃ-tett
tudomÃ¡nyos kamerÃ¡Ã©. Nem tudja felfogni, hogy ilyen egysÃ©ges szemlÃ©let, emberkÃ©p Ã©s
problÃ©maismeret lehetsÃ©ges. Azt hiszi, hogy blÃ¶ff, ami be van kenve misztikus mÃ¡zzal. A tudomÃ¡ny
nÃ©hÃ¡ny Ãºjabb tudÃ¡sformÃ¡t interdiszciplinÃ¡risnak nevez, cÃ©lozva arra, hogy az ilyenek tÃ¶bb
tudomÃ¡nyos Ã¡gat Ã¶tvÃ¶znek. Ilyen a pszicholÃ³gia, a szociolÃ³gia s ha Ãºgy vesszÃ¼k a
kommunikÃ¡ciÃ³tudomÃ¡ny, vagy episztemiolÃ³giailag helyesebben szÃ³lva a kommunikÃ¡ciÃ³elmÃ©let.
RÃ©gebb megprÃ³bÃ¡ltÃ¡k az asztrolÃ³giÃ¡t is interdiszciplinÃ¡rissÃ¡ tenni, egyes vÃ¡llalkozÃ³
szellemÃ¼, de mindenkÃ©ppen nyitottabb szemlÃ©letÃ¼ pszicholÃ³gusok, pl. Ãºgy, hogy a
pszicholÃ³giÃ¡val Ã¶tvÃ¶zve rÃ¡mutattak, hogy milyen nagyszerÃ¼ interpretÃ¡ciÃ³k jÃ¶hetnek ki. Ilyesmi
lehetsÃ©ges, de nem ez a lÃ©nyeg.
A fontos az, hogy rÃ¡mutassunk nÃ©hÃ¡ny ellentmondÃ¡sos
gondolatra, ami az asztrolÃ³giai gyakorlat megbizhatÃ³ tudÃ¡sÃ©rtÃ©kÃ©vel kapcsolatos. Sok esetben ezek
az ellentmondÃ¡sok pontosan az asztrolÃ³gusban kavarognak.- Az ezen valÃ³ gondolkodÃ¡s hiÃ¡nya Ã©s az
ilyen jellegÃ¼ problÃ©mÃ¡kkal kapcsolatos orientÃ¡ciÃ³ hiÃ¡nya miattâ€¦
PÃ©ldÃ¡ul, ott van az
asztrogramm, vagyis a szemÃ©lyes szÃ¼letÃ©si horoszkÃ³p, amely szimbÃ³lumok, vÃ©gÃ¼lis jelek
komplex rendszere, egy jÃ³l meghatÃ¡rozott egyedi konfigurÃ¡ciÃ³ban. Az Ã©rtelmezÃµ jeleket,
szimbÃ³lumokat Ã©rtelmez egy olyan Ã©rtelmezÃ©si bÃ¡zist hasznÃ¡lva, amilyennel Ã©ppen rendelkezik.
Egy Ã©rtelmezÃ©st olvasva hamar kitÃ¼nik, hogy milyen Ã©rtelmezÃ©si bÃ¡zissal operÃ¡l az
Ã©rtelmezÃµ, vagyis az asztrolÃ³gus. Ha a divatszinten szÃ¡rnyakra kapott asztrolÃ³gia Ã©rtelmezÃ©si
bÃ¡zisÃ¡t figyeljÃ¼k, akkor lÃ¡thatÃ³, hogy ez kimerÃ¼l azoknak az Ã¡ltalÃ¡nosabb analÃ³giÃ¡knak az
emlegetÃ©sÃ©n, amely mÃ©g kÃ¶zel sem jÃ¡r az igÃ©nyes szimbÃ³lumfejtÃ©s problÃ©mÃ¡ihoz Ã©s
gyakorlatÃ¡hoz. Ha az Ã©rtelmezÃ©s tÃºsÃ¡gosan alÃ¡merÃ-tkezik a spirituÃ¡lis tanokbÃ³l Ã¡tvett
gondolatokban, az is egybÃµl lÃ¡thatÃ³, mert tÃºlteng a miszika s maga a gondolkodÃ¡s nem az erÃµss
oldala az ilyen bÃ¡zisoknak. Egyik gondolatmenetÃ©t elbotlasztja a mÃ¡sik, kÃ¶zben hivatkozik a
misztÃ©riumra, valamint arra, hogy nem lehet mindent a logikus gondolkodÃ¡s szÃ¡mÃ¡ra
hozzÃ¡fÃ©rhetÃµvÃ© tenni. Ha egy tudÃ¡s egyetemesnek szÃ¡mÃ-t, akkor elvÃ¡rjÃ¡k tÃµle, hogy
interszubjektÃ-v legyen, tehÃ¡t mindenki szÃ¡mÃ¡ra hozzÃ¡fÃ©rhetÃµ, s mÃ©g az interszubjektivitÃ¡s sem
elÃ©g, hanem a tudÃ¡snak meg kell felelnie a valÃ³sÃ¡gnak. Ez is a tudomÃ¡nyossÃ¡g elvÃ¡rÃ¡sa Ã©s
ugyanez megtalÃ¡lhatÃ³ az asztrolÃ³giÃ¡ban. TehÃ¡t mÃ©g kÃ©t tovÃ¡bbi vonÃ¡s, ami az asztrolÃ³gia
tudomÃ¡nyos jellegÃ©re cÃ©loz. TermÃ©szetesen, itt most Ã©lhetnÃ©nk egy olyan fordulattal is-s ezt
meg is teszem-, hogy a tudomÃ¡nyossÃ¡g mintegy csak kisajÃ¡tÃ-tott bizonyos mÃ³dszereket Ã©s
modelleket, pl. indukciÃ³, verifikacionizmus, interszubjektivitÃ¡s, objektivitÃ¡s stb.- stb., s valÃ³jÃ¡ban van
egy szellemi alapvetÃµ irÃ¡nyulÃ¡s, amelybÃµl a megismerÃ©s sorÃ¡n megszÃ¼letnek e formÃ¡k. TehÃ¡t,
a tudomÃ¡ny is, az asztrolÃ³gia is merÃ-t ezen megismerÃ©sbeli szellemi irÃ¡nyulÃ¡s
mozgÃ¡sformÃ¡ibÃ³l. Az, hogy a tudomÃ¡ny csak a maga verifikacionizmusÃ¡t stb. ismeri el, mint a
megbizhatÃ³ ismeret egyik kritÃ©riumÃ¡t, az mÃ¡s kÃ©rdÃ©s. Nos, hol van mindebben az ellentmondÃ¡s,
ez a kÃ©rdÃ©s. Ott, hogy bÃ¡r az asztrolÃ³gia is bÃ-r azokkal a megismerÃ©si jegyekkel, amit a
tudomÃ¡ny visel, errÃµl nem tudva, az asztrolÃ³gusok, Ã©s mÃ¡sok is, mÃ¡shol keresik a vÃ¡laszt az
asztrolÃ³gia megbizhatÃ³sÃ¡gÃ¡val kapcsolatosan. A szemÃ©lyes hitelessÃ©g termÃ©szetesen az
asztrolÃ³gia tovÃ¡bbi kritÃ©riuma marad, de nem kell tiltakozni az asztrolÃ³giÃ¡nak a tudomÃ¡nyos
modellbÃµl ismert vonÃ¡sai ellen sem, hiszen Ã©ppen ezek teszik lehetÃµvÃ©, hogy a megbizhatÃ³ tudÃ¡st
egy nagyobb integrÃ¡ltsÃ¡gi fokon biztosÃ-thassa, amire a tudomÃ¡nyok Ã¡gai nem kÃ©pesek. Ha az
asztrolÃ³gus tisztÃ¡ban van vele, hogy Ãµ is tudomÃ¡nyos kutatÃ³, helyesebben fogalmazva, egy olyan
hivatÃ¡sos kutatÃ³, aki a valÃ³sÃ¡got Ã©s a valÃ³sÃ¡g megfelelÃµ alakÃ-thatÃ³sÃ¡gÃ¡t kutatja, akkor
kigyÃ³gyul abbÃ³l a helyezkedÃ©sbÃµl, â€œhogy adva van a misztikum, amibe Ãµ beavatÃ¡st nyer Ã©s
mehet mÃ¡ris az Ã©rtelmezÃ©s.â€• Ã•gy az asztrolÃ³gia annyiban interpretatÃ-v, mint amennyire
analitikus, annyira objektÃ-v, mint amennyire szubjektÃ-v Ã©s interszubjektÃ-v, annyiban az Ã©les Ã©s
komoly gondolkodÃ¡s hÃ-ve, mint amennyire tisztÃ¡ban van a nyelv adta lehetÃµsÃ©gekkel Ã©s
korlÃ¡tokkal. Ha mÃ¡r ennyi tisztÃ¡zÃ³dik az asztrolÃ³gus szÃ¡mÃ¡ra, nem kerÃ¼l ellentmondÃ¡sba olyan
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hamar az asztrolÃ³gia ismeret- Ã©s tudÃ¡sÃ©rtÃ©kÃ©t illetÃµen Ã©s fÃµleg nem kell hangoltsÃ¡gokra,
tudati-, szellemi Ã¡llapotokra hivatkoznia, mintegy kitÃ©rÃ©skÃ©nt a kÃ©rdÃ©s elÃµl, hogy igazi
tudÃ¡s-e vagy sem, amit mÃ¼vel. TermÃ©szetesen lehet beszÃ©lni hangoltsÃ¡grÃ³l, szellemi-, tudati
Ã¡llapotokrÃ³l, de ezek nem a legjobb vÃ¡laszok azoknak, akik bosszantÃ³ mÃ³don, anÃ©lkÃ¼l, hogy
bÃ¡rmibe is komolyabban belegondoltak volna, mindenfÃ©le tÃ¡jÃ©kozottsÃ¡g nÃ©lkÃ¼l felteszik a
kÃ©rdÃ©stâ€¦, s mÃ©ghozzÃ¡ Ã¡ltalÃ¡ban rosszul.
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