Horoscopul Feng-shui al lunii decembrie 2014

După cum am arătat într-un material anterior, anul 2014 (mai precis intervalul 4 februarie 2014
– 3 februarie 2015) se află sub influenţa stelei zburătoare 4 (lemn yin). Diagrama Lo Shu a
anului în curs se prezintă astfel:
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Dar, aşa cum ştim din astrologia feng-shui, pe lângă steaua anuală mai există şi o influenţă a
stelelor zburătoare ale lunii, zilei şi orei. Dacă ne referim la steaua lunii decembrie, atunci putem
spune că între 8 decembrie 2014 şi 5 ianuarie 2015 steaua centrală a lunii va fi 7 (metal yin).

Dacă adăugăm la diagrama Lo Shu a anului influenţele stelelor lunii, iată ce vom obţine:
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Cel mai semnificativ Palat în diagrama Lo Shu este cel central, care indică cele mai profunde
preocupări din sufletul uman, dar şi evenimente care ar putea surveni în zonele centrale ale
locuinţelor, ţărilor sau continentelor. Steaua centrală anuală 4 (corespunzătoare trigramei Vânt)
a generat, pentru întregul an, preocupări pentru cunoaştere, relaţii de calitate între oameni, dar
şi impulsivitate, ipocrizie, exhibiţionism. În perioada menţionată, steaua 4 (lemn) este atacată de
steaua 7 (metal yin), care poate amplifica agresivitatea (generând posibile jafuri, tâlhării, crime,
diverse alte fapte antisociale). Combinaţia nefavorabilă 4 – 7 sugerează aparate de zbor
distruse de obiecte metalice (gen rachete), ceea ce sugerează continuarea loviturilor aeriene şi
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a lansării de rachete sol-aer în zonele centrale ale Siriei şi Irakului (state în care se derulează
un cunoscut război civil).

În Palatul Nordic, relaţia dintre steaua lunii (3 – lemn yang) şi steaua anuală (9 – foc) este
armonioasă (lemnul generează focul). Astfel sunt susţinute posibile promovări profesionale,
evenimente fericite, manifestarea strălucirii, frumuseţii şi eleganţei. Aceste tendinţe se vor
manifesta mai ales în ţările/regiunile/zonele nordice ale continentelor, statelor sau locuinţelor.

În Palatul Sudic întâlnim două stele de pământ 8 – pamânt yang, steaua anuală, şi 2 – pământ
yin, steaua lunară. Steaua 8 este consolidată, ceea ce poate susţine o stare de bogăţie,
prosperitate, pace, armonie, în zonele sudice ale continentelor, ţărilor, reşedinţelor. Totuşi,
poate fi stimulată şi reapariţia unor boli uşoare, dar de durată.

În Palatul Estic întâlnim combinaţia nefavorabilă 2 – pământ yin, steaua anuală, şi 5 – pământ
neutru, steaua lunară. Este o combinaţie profund nefavorabilă (tradusă prin boală, moarte,
ruină), care poate afecta zonele/teritoriile/ţările estice. Putem traduce această combinaţie prin
continuarea conflictului din Ukraina, în special în regiunile estice ale acesteia. Sunt posibile
evenimente nefavorabile în ţările Extremului Orient, pe coasta estică a Americii (posibile
cutremure, soldate cu decese şi pagube materiale, de exemplu).

În Palatul Vestic întâlnim combinaţia nefavorabilă 6 – metal yang, anuală, cu 9 – foc yin, lunar.
Putem vorbi despre contestarea autorităţii de către mulţimi furioase, demonstraţii violente,
incendii, explozii posibile în regiunile/ţările/zonele vestice ale continentelor, ţărilor, reşedinţelor.

În Palatul Sud-Vestic întâlnim combinaţia favorabilă 1 – apă, anuală, cu 4 – lemn, lunară.
Aceasta se va traduce prin situaţii favorabile în zonele corespondente în ceea ce priveşte
produsele de natură vegetală şi alimentarea cu apă.

Steaua negativă anuală 5 galbeni (pământ neutru) este plasată în Palatul nord-vestic, dar în
decembrie ea este anihilată de norocosul 8 (pământ yang). Putem vorbi despre o situaţie
materială relativ stabilă în regiunile şi ţările situate la nord-vest (sau zonele respective din
reşedinţe).
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În Palatul Nord-Estic întâlnim combinaţia 7 – metal, anuală, cu 1 – apă, lunară. Este stimulată
infidelitatea amoroasă, relaţiile sentimental-erotice multiple şi pasagere, în zonele
corespondente.

În Palatul Sud-Estic întâlnim combinaţia nefavorabilă 3 – lemn, anuală, cu 6 – metal, lunară.
Putem vorbi despre tăieri ilegale de arbori, braconaj, defrişări abuzive, excesele legate de brazii
de Crăciun, mai ales în regiunile sau ţările sud-estice.
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