Horoscopul Feng-Shui al lunii martie 2014

După cum am mai arătat într-un articol anterior, steaua zburătoare a anului 2014 (începând cu
ziua de 4 februarie) este 4 (Lemn yin). Prin urmare, lemnul este elementul dominant al anului
Calului de Lemn.

În intervalul 6 martie – 5 aprilie 2014, steaua dominantă a lunii este 7 (Metal yin). Aşadar,
diagrama Lo Shu a lunii arată astfel:
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Metalul yang (7) sau energia ceţii se află în centrul atenţiei în această lună. Această energie de
metal yin vine în conflict cu steaua anuală 4 (lemn), putând crea diverse tensiuni (emoţionale,
financiare, politice, mentale). Deocamdată conflictul se produce între două stele yin, prin urmare
şi conflictele din această perioadă sunt mai uşoare, mai în surdină, mai mult la nivel declarativ,
de intenţii, de avertismente; unele persoane nu sunt încă pregătite să reacţioneze în forţă, ci
doar să îţi facă planuri şi să aştepte evoluţia lucrurilor. Oamenii sunt sociabili, deşi nervozitatea
nu le lipseşte.

Evenimentele tensionate din Europa răsăriteană (Ucraina, în speţă) sunt vizibile în sectorul
estic al diagramei Lo Shu. Aici întâlnim steaua 5 (pământ neutru), care are un caracter
nefavorabil. Fiind vorba despre o stea de pământ, se pune problema scindării teritoriale a
Ucrianei, prin anexarea peninsulei Crimeea de către Rusia. Steaua 5 vehiculează energia axei
de rotaţie a Terrei, motiv pentru care privirile întregii lumi sunt aţintite asupra acestei situaţii.

Situaţia avionului malaezian dispărut în mare este vizibilă în sectorul sud-estic (Malayesia se
află în zona de sud-est a Asiei), unde se află steaua 6 (Metal yang). Aeronava aflată în zbor
(metal yang) a dispărut de pe radar (trigrama Cer).

În zonele sud-estice pot apare în continuare probleme legate de elementul metal. În zonele
nord-estice, unde se află Steaua 1, pot apare probleme legate de elementul apă (inundaţii, ploi,
revărsări de ape, alte precipitaţii).
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În zonele vestice, unde se află Steaua 9, pot apare probleme legate de foc (incendii, conflicte
militare, tensiuni, decizii luate sub imperiul irascibilităţii, a nervozităţii).

În zonele sudice, unde se află Steaua 2, pot apare probleme legate de elementul pământ,
inclusiv probleme de sănătate, generate de conflictul cu Steaua centrală 7 (lemnul care distruge
pământrul).
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