Știați că religiile pot avea corespondențe planetare? Cu ajutorul lui Al-Biruni, un astrolog din secolul al XI-lea d.Hr., vom vedea cum au fost așezate atribuțiile planetare.
Saturn: Evreii și cei care se îmbracă în negru.
Jupiter: Creștinii și cei care se îmbracă în alb.
Marte: Idolatrii, cei care se îmbată cu vin și cei care se îmbracă în roșu.
Soare: Cei care se închină zeilor ce poartă pe cap coroană, precum zoroastrienii și mitraiștii.
Venus: Islamiștii.
Mercur: Cei care iau parte la discuții în toate religiile.
Luna: Partizani ai religiei predominante.
Acum vreau să aduc în discuție semnificația lui Jupiter ca planetă a creștinismului.
După cum se știe, el este Marele Benefic, iar religia creștină este a iertării, mântuirii, este o religie care îți spune să fii bun cu ceilalți oameni și să lași deoparte treburile murdare pe care aveai
de gând să le faci. Deci această semnificație este perfect aliniată.
Principiul jupiterian este al beneficității, atât pentru tine, cât și pentru ceilalți. Așadar,
dacă cineva îți spune să urăști pe altcineva, deși creștinismul spune cu totul altceva, trebuie să
fii în alertă. Chiar dacă persoana se auto-proclamă ca fiind creștină, o examinare mai atentă a
acesteia poate revela faptul că are pur și simplu idei fără nici o legătură cu creștinismul. Acest
gen de persoane folosesc creștinismul ca pe o scuză pentru propriul lor punct de vedere.
Așadar, vreau să vă aduc în atenție exact genul de persoane care nu știu creștinismul
așa cum ar trebui, dar îl folosesc oricum ca pretext pentru comportamentul lor dubios. Același
astrolog spune despre marțieni, în capitolul „caracter și maniere”.
Marte: Opinii confuze, ignorant, nechibzuit, comportament dușmănos (sau păcătos), imoral,
îndrăzneț, certăreț, inconsecvent, nedemn de încredere, violent, nerușinat, depravat – însă devine rapid plin de remușcări, amăgitor, vesel, ager, prietenos și cu înfățișare plăcută.
Jupiter: Caracter bun, înălțător, inteligent, răbdător, cu minte luminată, evlavios, decent, știe
să împartă dreptatea, spune adevărul, învățat, generos, nobil, precaut în prietenie, egoist, prieten al guvernării bune, doritor de educație (sau cunoaștere), statornic, onorabil, custode (paznic sau tutore) de încredere, spiritual.
După cum vedeți, există diferențe semnificative între marțieni și jupiterieni. În legătură
cu a doua categorie, aș adăuga că ei nu au nimic împotriva altor oameni. În general, nici nu
poți spune că se supără ușor, nici nu-i enervezi cu una sau cu două, lucru care nu se poate
spune despre marțieni. Vedeți că sunt opuși, nu? Din această cauză, Jupiter și Marte sunt considerați inamici. Deci nu te lăsa înșelat de haine preoțești sau de un statut social, dacă cineva
spune să-ți urăști aproapele pe motiv religios (sau oricare altul), încearcă să-ți amintești că
suntem toți creați de Dumnezeu și că toți merităm să avem o viață bună, atât timp cât nu facem rău altora sau nu-i controlăm pe ceilalți. Apoi zâmbește marțianului și treci mai departe,
fiindcă nu ai nici o treabă cu el.

