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ПРЕДГОВОР
За време на неговите бројни јавни медитации и универзитетски предавања насекаде
низ светот, Шри Чинмој беше прашан илјадници
прашања за окултизмот, астрологијата, летечките чинии, вонземските битија и слични
теми. Нормално не сака да дискутира за такви
теми затоа што чувствува дека задоволувањето
на менталната љубопитност на трагачот нема
да го зголеми тежнението и посветеноста на Бог
на таа личност. Сепак, како Богореализиран
духовен Учител со слободен пристап до различни внатрешни светови, Шри Чинмој може да
понуди едно од неколкуте авторитативни и
дефинитивни објаснувања на тие феномени, и
одвреме-навреме одговараше на прашања на
тие теми. Во оваа книга се претставени некои
од најинтересните прашања и одговорите на
Шри Чинмој.

ДЕЛ I
АСТРОЛОГИЈАТА И ПРОРОШТВОТО

Астрологија, натприродното и Отаде

Прашање: Што мислиш за астрологијата? Дали има вистина во астролошките предвидувања?
Шри Чинмој: Астрологијата е наука.
Дури и духовните трагачи ја нарекуваат внатрешна наука, духовна наука. Астрологијата е
песна на ѕвездите. Она што е определено и она
што веќе влегло во светот на манифестацијата
е запишано во ѕвездите. Кога астрологијата се
занимава со минатото, со она што е веќе снимено, скоро секогаш е точна. Но астрологијата
исто така ни овозможува да го видиме потенцијалот и се обидува да ја каже иднината врз
основа на минатото. Астролошките експерти
се вешти во влегувањето во вистината на тоа
подрачје. Во повеќето случаи, кога е внимателно и научно направено, астрологијата е
апсолутно точна за обичните луѓе што немаат
верба во Бог или во себе.
Но ако луѓето имаат верба во себе, со
таа верба можат да ја надминат астрологијата.
Затоа велиме дека вербата ги менува нештата со непроменлива волја. Ако имаме непроменлива волја, судбината може да се промени.
Навистина, сите наши минати дела се снимени
во ѕвездите. Но ако сакаме да ја избришеме
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судбината, тоа е како да се избрише нешто на
магнетофон. Ако кажам нешто, тоа е снимено,
но ако сакам да го избришам, можам.
Астрологијата е сто проценти точна
кога некој е целосно во физичкиот свет и живее
обичен човечки живот. Кога некој влегува во
внатрешниот живот, духовниот живот, таа е
шеесет или седумдесет проценти точна. Ако
трагачот е свесно или несвесно поврзан со
неговото внатрешно битие и ако неговото внатрешно битие е постојано во контакт со Изворот, ќе има многу лоши нешта што може да ги
избегне. Конечно, кога е свесно поврзан со Бог,
астрологијата воопшто не функционира за него
бидејќи сè во неговиот живот доаѓа директно
од Бог. Вистинското единство со Бог е далеку
отаде астрологијата. Ако со нашето интензивно
тежнение кажеме: „Боже, не го сакам ова.“
- и ако сме едно со Бог, тогаш Бог ќе рече:
„Добро, тогаш не го земај.“ Се разбира, тоа не
се однесува за почетници во духовниот живот.
Само оние што имаат непосредна внатрешна
комуникација со Највисокото Битие, можат целосно да го надминат влијанието на ѕвездите.
Но нема да останеме почетници засекогаш. Со
текот на времето стануваме се повеќе и повеќе
напредни во духовниот живот и се повеќе и
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повеќе имуни на силите на нашето минато.
Дури и ако некој не е трагач, астролошката прогноза сè уште може да се надмине. На подлабоко ниво секогаш постои повисока сила наречена Божја Милост. Божјата
Милост може да ја промени судбината на кој
било. Таа Милост е семоќна, ги менува окултните можности и ги надминува законите на
астрологијата кои се Божји космички Закони. Понекогаш предвидувањата на астрологот се всушност вистинити, но тоа не се случува поради божествената Милост. Затоа астрологијата е само триесет и пет или четириесет
проценти точна кога се занимава со иднината.
Кога знаеме дека има нешто бесконечно супериорно во однос на астролошкиот закон,
треба да имаме верба во тоа. Затоа моја препорака до моите ученици е да немаат верба во
хороскопи и читање дланки. Имајте потполна
верба во вашето тежнение. Ако имате потполна
верба во вашето тежнение и во Божјата Милост,
тогаш вашето спасение ќе дојде. Не треба
да се грижите за вашата иднина. Во Индија
има неколку системи на правење хороскопи.
Системот Бригу е најзначаен. Претставен е
пред илјадници години, а сега се напишани
томови за него, со сè што е забележано. Вие
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само ја давате вашата табела на браминот
астролог кој се занимава со тој систем и тој ќе
ги прелиста страниците пред вас и ќе ви каже
сè за вашиот живот. Многу често е вистина.
Вашата животна историја е запишана таму.
Ако се направи правилна табела, тогаш тој
дури и не мора да прави хороскоп. Веќе е запишано таму.
Мојот најстар брат, кој е астролог, отиде
кај астрологот кој беше запознат со тој систем и
кој ги имаше сите стари свети книги каде што е
напишано сè. Кога му ја покажал мојата табела,
тој рекол дека по дванаесетгодишната возраст
мојот хороскоп повеќе нема да функционира.
Беше апсолутно во право бидејќи на тринаесет
години го реализирав Бог и станав имун на сите
астролошки закони.
Сакам да ви кажам уште еден пример
за системот Бригу. Мојот вујко отиде кај астрологот да му направи хороскоп според тој систем. Тој и неговата сопруга немаа деца. Во
хороскопот беше спомнато дека овој пар никогаш нема да има деца бидејќи мојот вујко,
кој бил ловец во претходната инкарнација,
убил срна што била бремена. Додека срната
го издишувала последниот здив, нејзината душа му се молела на Бог: „Боже, тој го уби мо12
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ето бебе во мене. Те молам, не му давај дете
во неговата следна инкарнација.“ Бог ја послушал молитвата на срната и во оваа инкарнација мојот вујко немаше деца. По мојата
реализација се сконцентрирав за да видам
дали оваа приказна за мојот вујко во неговата
мината инкарнација е вистинита и сфатив дека
е апсолутно вистина.
Ова не значи дека сè што кажуваат
астролозите е вистина. Далеку од тоа. Минатиот март една моја ученичка дојде плачејќи
затоа што некој предвидел дека нејзиниот татко ќе умре истиот месец. Реков: „Па, ако му
е пишано на татко ти да умре, тој ќе умре според пророштвото на астрологот.“ Потоа се концентрирав и ѝ реков: „Не грижи се. Не правам
ништо. Не ја спуштам Божјата Милост. Не му се
ни молам на Бог за твојот татко, но предвидувањето е погрешно.“ Верувајте ми, не му
се молев на Севишниот за да го поништам
пророштвото на астрологот, но нејзиниот татко
е сѐ уште здрав и жив. Според астролозите,
мајката на друг ученик требаше да умре на
седумнаесетти или осумнаесетти декември.
Мојот ученик горко плачеше. Но му кажав дека тоа предвидување е исто така погрешно.
Неговата мајка е сè уште жива.
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Во Индија знаеме за многу случаи каде
што астрологијата не била точна, особено во
случаи што вклучуваат духовен ашрам. Астролозите можат да кажат дека кога детето има
четиринаесет или петнаесет години, неговите
родители ќе умрат. Но ако неговите родители
го прифатат духовниот живот пред детето да
ја достигне таа возраст, може да живеат многу
подолго. Многу Гуруа ја промениле судбината
на своите ученици. Во Индија има многу приказни. На пример, еден астролог еднаш рече
дека еден човек ќе умре на одреден ден и во
одредено време. Но друга духовна личност
му рекла на човекот да дојде кај него. Човекот
отишол и учителот го легнал на земја и го покрил со кал, а потоа седел таму медитирајќи.
Кога судниот час поминал, Гуруто ја отстранил
калта со која го покрил неговиот нов ученик и
рекол: „Сега оди кај астрологот и покажи му
дека сè уште постоиш на земјата.“ Има многу,
многу автентични случаи како овој.

Извадок од „Астрологија, натприродното и
Отаде“
www.knigi.mk
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