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Derinti tekstą ir maketą

Daugeliui žmonių įdomu 
praskleisti paslapties šydą 
ir pažvelgti į ateitį arba 
bent gauti atsakymus į 
rūpimus klausimus. 
Filosofijos daktarė, 

simbolių magijos specialistė, psichologė 
Jelena Simonova pasakoja apie horarinę 
astrologiją, galinčią tiksliai ir aiškiai 
atsakyti į rūpimus klausimus.

Kas yra horarinė astrologija ir kuo ji skiriasi nuo kitų astrologijos rūšių?
Horarinė astrologija, arba horologija, yra mantinė (ateities numatymo) priemo-
nė, kurią pasitelkiant ieškoma atsakymų į tiksliai suformuluotus aktualius klausi-
mus, susijusius su konkrečiu įvykiu, vykstančiu konkrečiu momentu. Ji giminin-
ga kitoms astrologijos rūšims, nes jos išvadoms vienu ar kitu klausimu lemiamą 
įtaką daro tam tikras planetų išsidėstymas. Tačiau horarinė astrologija tam ti-
krais atžvilgiais iš esmės skiriasi nuo kitų astrologijos rūšių. Į jos kompetencijos 
ribas nepatenka įprastas žmogaus natalinio horoskopo sudarymas, remiantis jo 
gimimo data, tiksliu laiku ir vieta. Taip pat horarinė astrologija nenagrinėja, kaip 
atsiskleidžia tam tikru laiku bei tam tikroje vietoje gimusio žmogaus gyvenimo 
įvykiai. Dar daugiau – siekia atsakyti į konkretų klausimą, neretai įtraukdama į 
astrologinę analizę klausimo formulavimo laiką ir vietą, ypač tais atvejais, jeigu 

žmogus nežino rūpimo įvykio laiko bei vietos. 
Sudarant natalinį horoskopą (pagal žmogaus 
gimimo datą, laiką ir vietą) neatsižvelgiama 
į horoskopo sudarymo užsakymo laiką bei 
vietą. Taip pat tikslinga pabrėžti skirtumą 
tarp horarinės ir elektyvinės astrologijų. Ho-
rarinė astrologija koncentruojasi į konkretų 

įvykį, kuris įvyksta tam tikru momentu, bei aiškina jo vystymosi perspektyvas 
ir galutinį rezultatą, o elektyvinė astrologija priešingai – numato tinkamiausius 
momentus vienam ar kitam įvykiui įvykti arba žmogaus sumanymui realizuoti. 

Kokios yra šios astrologijos ištakos?
Manoma, kad horarinė astrologija, kaip ateities numatymo priemonė, atsira-
do kur kas seniau negu kitos astrologijos rūšys. Horarinės astrologijos metodai 
buvo žinomi senovės Indijoje. Būtent ten suformuoti tam tikri jos principai, bū-
dingi pirmiausia senovės Indijos astrologinių mokyklų praktikoms. Visgi mano-
ma, kad jos formavimasis susijęs ne tik su Indijos astrologų įžvalgomis bei veikla, 
bet ir su helenizmo epochos astrologija. Horarinės astrologijos metodai greitai 
išpopuliarėjo, nes astrologas galėjo atsakyti žmogui į rūpimą klausimą nė ne-
klausdamas jo gimimo datos, laiko ir vietos. Tai labai patogu, nes netgi dabar ne 
visi žmonės žino tikslų savo gimimo laiką. Nemažai horarinės astrologijos žinių 
buvo prarasta žlugus Romos imperijai. IX–X a. šią astrologiją tobulino arabų as-
trologai. Dėl Rytų mokymų populiarumo ir jų vertimų į lotynų kalbą vėlyvaisiais 
viduramžiais Europoje įvyko horarinės astrologijos atgimimas. Prie jos kūrimo 
XIII a. daug prisidėjo italas Guido Bonatti, kuris būdamas puikus matematikas 
bei astronomas, išstudijavęs arabų astrologinį palikimą, suformulavo teiginius, 
kurie kitų kartų astrologams tapo esminėmis astrologijos aksiomomis. XVII a. 
didžiuoju horarinės astrologijos meistru laikytas anglų astrologas Williamas Lil-
ly – veikalo „Krikščioniškoji astrologija“ kūrėjas. XX a. pasaulį nustebino tikslios 
Evangelinos Adams pranašystės, įskaitant finansinę krizę 1929 m. ir JAV įsitrau-
kimą į Antrąjį pasaulinį karą 1942 m. Ji išpranašavo žmonėms daug nelaimingų 
nutikimų. Manoma, kad Evangeline buvo viena iš tų, kuri išpranašavo „Titaniko“ 
tragediją. Į jos pranašystes neatsižvelgę asmenys vėliau prisipažino, kad buvo 
įspėti dėl gręsiančios nelaimės, bet ja nepatikėjo. Taip pat XX a. antrojoje pusėje 
astrologė Ivy Goldstein-Jacobson veikale „Supaprastinta horarinė astrologija“ 
išdėstė šios astrologijos pagrindus. Šis veikalas daugeliui horarinės astrologijos 

atstovų tapo vadovėliu.

Į kokius klausimus, taikant horarinės astrologijos metodus, galima 
sužinoti atsakymus?
Ši astrologija – patogus mantinis įvykis, siekiant atsakyti į uždarus 
klausimus, numanančius atsakymus „taip“ ir „ne“. Taip pat horarinė 
astrologija pasitarnauja ieškant atsakymų į klausimus, susijusius su 
asmens pasirinkimais asmeninėje, profesinėje ir kitose gyvenimo 
srityse, bei su konkrečiais įvykiais, kurie planuojami žmogaus gyveni-
me. Pavyzdžiui, „kaip seksis įgyvendinti kūrybinį projektą?“, „ar verta 

priimti naują darbo pasiūlymą?“, „ar derėtų leistis į rizikingą kelionę?“, 
„koks bus teismo sprendimas, nagrinėjant šią konkrečią bylą?“ ir pan. 

Horarinė astrologija gana populiari verslo pasaulyje, nes vienas ar kitas su 
verslo sėkme susijęs sprendimas, pasak horarinės astrologijos specialistų, yra 
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iš anksto užkoduotas planetų išsidėstyme tuo momentu, kai verslo 
sprendimas yra priimamas. Tačiau jei sprendimas nėra griežtai „pririš-
tas“ prie konkretaus laiko momento ir gali būti laisvai pasirenkamas, 
kur kas naudingesnėmis tampa elektyvinės astrologijos suformuluo-
tos išvados, galinčios pasiūlyti vienam ar kitam verslo sprendimui 
palankiausius momentus arba periodus. Taip pat horarinė astrologija 
gali būti itin paranki tais atvejais, kai nežinoma asmens gimimo data, 
tikslus laikas ir vieta. Pavyzdžiui, ieškant anoniminio nusikaltėlio bu-
vimo vietos tam tikru laiku. Klausimų temų spektras, kuris pavaldus 
horarinės astrologijos meistrams, gana platus. Taigi galima teigti, kad 
šiuo atveju nėra jokių apribojimų. Kur kas svarbiau – kuo tiksliau su-
formuluoti klausimą.

Kaip ši astrologija padeda ieškoti atsakymų į žmogui rūpimus klau-
simus?
Horarinės astrologijos mokyklų yra bent keletas, ir kiekviena jų savaip 
apibrėžia savo metodus. Dar daugiau – numanomas tam tikras suda-
ryto horarinio horoskopo radikalumo nustatymas, kuriuo remiantis 
sprendžiama, kiek horologiniu būdu atskleista pranašyste galima kliau-
tis. Mat tam, kad horarinis horoskopas būtų tinkamas interpretuoti, 
jis turi atitikti tam tikras sąlygas. Visgi apibendrintai horarinė analizė 
numano bent keletą žingsnių: suformuluotas klausimas priskiriamas 
tam tikriems astrologiniams namams, kurių yra 12. Pavyzdžiui, klausi-
mai, susiję su pinigais ir nuosavybe, priskiriami antriesiems namams, 
klausimai apie santuoką – septintiesiems ir pan. Toliau aiškinamasi, 
kokia situacija susiklostė aplink Mėnulį bei tas planetas, kurios valdo 
konkrečius astrologinius namus, kuriems priskiriamas vienas ar kitas 
klausimas. Taip pat nagrinėjamas Mėnulio ir minėtų planetų santy-
kis su tomis planetomis, kurios susijusios su pirmaisiais astrologiniais 
namais, kurie šiame horoskope simbolizuoja asmenį, suformulavusį 
klausimą. Remiantis atlikta horarine analize, paprastai atsižvelgiama 
į jos radikalumą, t. y. tinkamumą interpretuojant. Paskui formuluoja-
mas atsakymas į nagrinėjamą klausimą.

Ar galima teigti, kad horarinė astrologija neigia žmogaus pasirinki-
mo laisvę? Juk viskas iš anksto nulemta?
Iš tiesų šios astrologijos principai iš esmės remiasi postulatu, kad viskas 
nuo pat pradžių apspręsta tam tikru planetų išsidėstymu vienu ar kitu 
momentu. Netgi klausimo formulavimo momentas atsakant į horari-
nės astrologijos kompetencijai patikėtus klausimus tam tikrais atvejais 
gali būti labai svarbus, nes numanoma, kad klausimas žmogaus galvoje 
tam tikrą jo gyvenimo akimirką gimė neatsitiktinai. Jis iš anksto nulem-
tas, įskaitant žmogaus kreipimąsi į astrologą. Tad horarinės astrologi-
jos „viduje“ nelieka laisvės. Vis dėlto, manau, šiuo atveju verta kliautis 
sveiku protu. Kaip ir visų kitų ateities numatymo praktikų atveju, pra-
našystę tikslinga priimti kaip tam tikrą informaciją, su kuria kiekvie-
nas mūsų gali elgtis laisvai. Jeigu žmogus mano, kad įvairūs ženklai jo 
kasdienybėje, simboliniai sapnų turiniai ir bet kokia su ateities įvykiais 
susijusi informacija jį pasiekia neatsitiktinai, tuomet visos pranašystės 
jam gali būti naudingos. Pavyzdžiui, neigiama prognozė gali paskatinti 
pakoreguoti planus, iš esmės juos pakeisti arba pasirinkti kitą jų rea 
lizavimo laiką. Negatyvios situacijos atskleidimas gali padėti žmo-
gui iš anksto pasiruošti renkantis priemones, kurias pasitelkiant 
dar neįvykusią situaciją galima pakreipti kur kas palankesne link 
me, negu buvo išpranašauta. Teigiama prognozė gali tapti papildoma 
motyvacija. Ji gali paskatinti žmogų imtis veiksmų ir drąsiai realizuo-
ti savo sumanymą. Kiekvienas žmogus yra laisvas įžvelgti tam tikrą 
orientyrą bei instrukciją jį pasiekusioje pranašystėje arba, priešingai, 
visiškai nekreipti į tai dėmesio. Svarbiausia nepamiršti, kad patys esa-
me atsakingi už savo pasirinkimus, ir niekas negali šios atsakomybės 
prisiimti už mus, lygiai taip pat niekas iš mūsų neatims laisvės rinktis. 

Aistė Sakalauskienė

Ką gali
horarinė
astrologija?

 „Negatyvios 

situacijos atskleidimas 

gali padėti žmogui iš anksto 

pasiruošti renkantis 

priemones, kurias pasitelkiant 

dar neįvykusią situaciją galima 

pakreipti kur kas palankesne 

linkme, negu buvo 

išpranašauta.“
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