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1. Είναι ανεξήγητη η παραδοχή των αστρολόγων, ότι τα αστέρια
επηρεάζουν τον άνθρωπο μόνο τη στιγμή της γέννησης. Κατά τους εννέα
μήνες της ενδομήτριας ζωής και μετά τη γέννηση αδρανοποιείται η αστρική
επίδραση;
2. Πώς η αστρική επίδραση μεταφέρεται στη γη από την περιοχή των
αστέρων, που απέχουν τεράστιες αποστάσεις από τη γη; Ο φωτισμός των
άστρων αυτών, ο οποίος φθάνει στη γη, ξεκίνησε πριν από χιλιάδες και
εκατομμύρια χρόνια. Οι μακρινοί αστερισμοί με τι είδους δύναμη
επηρεάζουν την ανθρώπινη ζωή και προσδιορίζουν το μέλλον της; Προφανώς εδώ
έχουμε τα παραμύθια των αρχαίων με τις μοίρες και την ειμαρμένη.
3. Οι αστρολόγοι κανένα μεγάλο γεγονός δεν προέβλεψαν. Αν προέβλεπαν
το μέλλον, έπρεπε να ειδοποιούν τις χώρες για τους σεισμούς και να
προλάβαιναν τους θανάτους των σεισμοπαθών. Αν προέβλεπαν το μέλλον,
έπρεπε να ειδοποιούσαν τους λαούς για τη μελλοντική παρουσία παρανοϊκούηγέτη,
ούτως ώστε να προλάβουν το κακό που θα κάνει.
Και το δικό τους μέλλον δεν προβλέπουν. Αν επισκεπτόμενος το χώρο τους
αρχίζεις και τους βρίζεις, ποτέ δεν το περιμένουν. Αφού προγνωρίζουν το
μέλλον, γιατί δεν βρίσκουν κάποιο τυχερό λαχείο, ώστε να λύσουν το
οικονομικό πρόβλημα της ζωής τους; Αντί γι’ αυτό, όμως, περιμένουν κάθε
μέρα τα αφελή θύματά τους και πουλάνε το δήθεν φωτισμό τους από το Θεό. Αν ήταν
από το Θεό, δε θα έπρεπε να παίρνουν χρήματα.
4. Αυτοί που πηγαίνουν να μάθουν το μέλλον τους στον καφέ είναι
τουλάχιστον αφελείς. Είναι δυνατόν ο Θεός το άγνωστο μέλλον, που το
ξέρει μόνο Αυτός, να το αποκαλύπτει στα υπολείμματα του καφέ; Ο καθένας μπορεί
να κάνει ένα πείραμα, που δείχνει το ανόητο των ισχυρισμών αυτών που
καταφεύγουν στον καφέ. Αν φτιάξει καφέ για δύο φλιτζάνια, και με τα δύο του χέρια
πίνει ταυτόχρονα και με τα δύο φλιτζάνια, θα παρατηρήσει στο τέλος, όταν τα
γυρίσει ανάποδα, ότι έχουν δημιουργηθεί εντελώς διαφορετικά σχέδια.
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5. Όσοι ανατρέχουν στα ωροσκόπια, ας πάρουν την ίδια ημέρα πολλές
εφημερίδες. Θα δουν ότι κάθε αστρολόγος γράφει διαφορετικά. Βέβαια όλοι έχουν
γενικότητες υπεκφυγής, όπως σε μία τοπική εφημερίδα: «Μην
κινηθείτε βιαστικά∙ πριν πράξετε να σκεφθείτε αρκετά∙ πρέπει να
βάλετε προτεραιότητες∙ θα έχετε πολλές δυνατότητες∙ αρχίζετε και
καταλαβαίνετε τον περίγυρό σας ∙ πρέπει να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά∙
συμπεριφερθείτε λογικά και μην αγχωθείτε ∙ καλύψτε τα κενά του
παρελθόντος∙ ακούστε τη γνώμη των δικών σας∙ μην απομονώνεσθε∙ να
είστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο».

6. Η σελήνη και ο ήλιος επηρεάζουν τη γη με ακτινοβολίες και τον
μαγνητισμό τους και προκαλούν διάφορα φυσικά φαινόμενα, όπως παλίρροιες,
τροποποίηση καιρού, κ.τ.λ., δεν επηρεάζουν, όμως, την ψυχολογία του ανθρώπου. Η
ψυχολογία του ανθρώπου ελάχιστα επηρεάζεται από το φυσικό περιβάλλον. Έχουμε
παιδιά την ίδια ημέρα και ώρα γεννημένα με διαφορετικά ψυχικά γνωρίσματα και
διαφορετική πορεία ζωής. Τι ρόλο έπαιξαν τα κοινά αστρολογικά στοιχεία; Κανέναν.
(Από το βιβλίο «Νεανικές Αναζητήσεις - Α’ Τόμος: Ζητήματα πίστεως»)

(Πηγή ηλ. κειμένου: hristospanagia3.blogspot.gr)
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