Horoscopul stelelor zburătoare pentru luna mai 2017

Despre astrologia stelelor zburătoare am scris în repetate rânduri. Pentru o introducere în acest
domeniu al astrologiei chineze se poate merge pe acest link: http://astrologie-medicala.ro/fengshui/107-introducere-in-astrologia-stelelor-zburatoare
.

Steaua zburătoare (centrală) a anului 2017 (începând din 4 februarie) este 1 (apă yang). Pe
lângă steaua zburătoare anuală, mai există şi o influenţă a stelei zburătoare lunare. Astfel, în
intervalul 6 mai – 4 iunie 2017 vom fi influenţaţi de steaua 5 (pământ netru). Prin urmare,
diagrama Lo Shu a lunii mai va arăta astfel:
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În primul rând remarcăm prezenţa stelei 5 în Palatul central. La nivel psihic, emoţional, sufletesc
oamenii vor simţi, în această perioadă, fie o senzaţie de gol interior, nesiguranţă, teamă,
anxietate, fie o sete de ceva spiritual, profund, care să le potolească „foamea” sau golul lăuntric
(fie ambele tendinţe, căci una va deriva din cealaltă). Astfel, este posibil ca persoanele cu
anumite dezechilibre emoţionale deja existente să se „dea peste cap” (decompenseze) în luna
mai (deci medicii psihiatri vor avea mai mult de lucru), sau vor creşte căutările de ordin spiritual
(pelerinaje, meditaţii, rugăciuni, căutări ezoterice, dar şi solicitarea psihologilor sau
psihoterapeuţilor).

Steaua 1 este plasată în Palatul nordic. Putem vorbi, în luna mai, şi de o activitate sexuală mai
intensă, dar şi de preocupări serioase pentru cariera profesională (impulsionarea acesteia,
progresul în plan profesional, folosirea magnetismului personal în aceste scopuri). Dinamismul
emoţional va fi semnificativ.

Steaua 6 este plasată în Palatul nord-vestic. În luna mai oamenii se vor putea baza pe prietenii
lor, care le vor oferi (de la caz la caz) un sprijin informaţional şi o inspiraţie importantă. Unii vor
căuta ajutorul în forţele spirituale.

Steaua 7 este plasată în Palatul vestic. Putem vorbi, pentru acest interval, despre copii dificili,
irascibili, nervoşi, greu de controlat, care pot genera unele conflicte familiale, sau pot primi
corecţii şi/sau pedepse părinteşti pe măsură. Oamenii vor căuta distracţii mai ales în domeniul
informatic (accesări de site-uri, filme, informaţii, etc.).
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Steaua 2 este plasată în Palatul sud-vestic. Aceasta este o stea nefavorabilă (a bolilor), prin
urmare poate genera afecţiuni corelate în medicina chineză cu elementul pământ, adică la
nivelul: splinei, pancreasului, uneori şi stomacului. Sfera digestivă poate fi afectată şi datorită
exceselor alimentare. Există riscul de a apare tensiuni sau dificultăţi în relaţiile de cuplu şi în
asocieri.

Steaua 9 este plasată în Palatul sudic. Ne putem aştepta ca oamenii să aibă, în această lună, o
nevoie foarte mare de afirmare, de notorietate, de celebritate, încât uneori să facă eforturi oricât
de mari (sau chiar şi compromisuri) pentru a o obţine. Cei ce au deja un renume important vor
căuta să îl consolideze.

Steaua 4 este plasată în Palatul sud-estic. Resursele financiare vor fi câştigate, în această
perioadă, prin activităţi comerciale, multă publicitate, activităţi de transport, presă, editare,
educaţie, prin cursuri şi prezentări cu o audienţă semnificativă, discursuri motivaţionale şi multă
versatilitate (sau atenţie la tendinţele pieţii).

Steaua 3 este plasată în Palatul estic. Pot apare noi proiecte sau iniţiative legate de protecţia
mediului (în general) şi de salvarea pădurilor (în mod special). Unii oameni se vor precupa de
reîmpăduriri, curăţarea gunoielor din anumite zone naturale, activităţi legate de spaţiile verzi. Se
vor putea aniversa, în această lună, mai mulţi înaintaşi semnificativi (activităţi jubiliare).

Steaua 8 este plasată în Palatul nord-estic. Va exista, în luna mai, o preocupare foarte intensă
de aplicare în practică a cunoştinţelor acumulate în timp, fie pentru a le verifica (a le vedea „la
lucru”), fie pentru a obţine realizări concrete. Va fi o perioadă favorabilă pentru cercetarea
ştiinţifică, finalizarea unor studii, precum şi aplicarea rezultatelor derivate din acestea.
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