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Anul 2017 este, în cea mai mare parte a sa, sub influenţa Cocoşului de Foc yin. Influenţa
acestui semn astrologic chinezesc se întinde între 4 februarie 2017 şi 3 februarie 2018 (aici fiind
vorba despre anul solar chinezesc, al cărui început este situat, întotdeauna, pe data de 4
februarie).

Acest semn zodiacal chinezesc prezintă o anumită ambiguitate, căci ideograma sa („ji”)
semnifică atât cocoşul, cât şi găina; implicit, există şi o nuanţare de gen în comportamentul
celor născuţi sub această influenţă astrologică: bărbaţii au o anumită excentricitate în
comportament (le plac gesturile ample, spectacolul), în timp ce femeile sunt puternice (şi se
manifestă neostentativ). Cocoşul simbolizează, la chinezi, gospodăria solid întemeiată, viaţa
tihnită de familie, schimbările în bine, orgoliul, mândria, viaţa lungă, drumul ocolit, muntele,
cărarea, zgomotul, curajul, strălucirea, fanfaronada.

Se spune despre Cocoşi că deţin cele 5 virtuţi chinezeşti: bunătatea, încrederea, spiritul
combatant, aptitudinile politice sau de lider, precum şi capacitatea de a păstra secretele. Sub
aspect favorabil, nativii Cocoş putem spune că sunt organizaţi, hotărâţi, cinstiţi, sinceri, vioi,
veseli, spirituali, foarte direcţi. Sub aspect nefavorabil, aceste persoane pot fi excesiv de critice,
certăreţe, egoiste, jignitoare, arogante, sarcastice, foarte preocupaţi de promovarea imaginii
personale.

Prin urmare, în anul 2017, începând din 4 februarie, se vor manifesta în societate tendinţele
specifice acestei zodii. Persoanele publice, mai ales din domeniul artistic, vor manifesta o mare
doză de excentricitate şi o nevoie de a se promova care va putea părea excesivă. Unii lideri,
mai ales din domeniul politic, vor putea manifesta un egoism exacerbat, precum şi tendinţa de
a-şi lăuda foarte mult propriile realizări. Femeile îşi vor manifesta propria nevoie de putere, pe
care vor căuta să o dobândească şi să o folosească într-o manieră eficientă, pragmatică.

Acest an poate stimula întemeierea unor noi familii şi poate aduce durabilitate celor care sunt
deja constituite. Datorită tendinţelor combatante ale Cocoşului (simbolizate de pintenii săi), dar
şi a orgliului specific zodiei, în acest an unele conflicte armate sau războaie vor putea continua
(cum sunt cele din Siria, Ucraina sau Yemen, de exemplu). Mulţi oameni vor manifesta în acest
an talent, generozitate, popularitate, tendinţe către aventură, curaj, simţul umorului. În egală
măsură, se vor manifesta şi tendinţe precum obrăznicia, teama, agresivitatea, lăudăroşenia,
îngustimea de spirit, criticismul steril, înclinaţia către risipă, aroganţa.
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Politicienii se pot dovedi destul de conservatori, în acest an, dar şi destul de incisivi în declaraţii,
precum şi bănuitori în ceea ce priveşte intenţiile ascunse ale altora. Mulţi vor simţi o nevoie
intensă de eleganţă, ceea ce poate alimenta interesul pentru modă, creatorii vestimentari. Fiind
vorba despre un an de foc (Cocoşul de Foc), culoarea roşie şi nuanţele sale (purpuriu, roz,
stacojiu, etc.) vor fi cele mai adecvate din punct de vedere astrologic. Interesul pentru oamenii
cu simţul umorului (din teatru, trupe de stand- up comedy, etc.) va fi semnificativ, dar oamenii
vor fi totuşi atenţi şi vor reflecta profund la ideile, cunoştinţele, informaţiile cu care vor veni în
contact.

Fiind vorba despre un an al Cocoşului, putem vorbi despre un anumit interes sau preocupare
semnificativă, în 2017, pentru galinacee (găini, cocoşi), putând fi vorba şi despre o creştere a
numărului fermelor avicole. De asemenea, se pot intensifica anumite studii ştiinţifice asupra
păsărilor (realizate de ornitologi), sau unele activităţi ecologiste (care au rolul de a prezerva
anumite specii de păsări, sau de a creşte efectivele acestora). În anumite zone ale globului se
pot înmulţi partidele de lupte de cocoşi, însoţite şi de pariuri, fie ele legale sau ilegale.

Cocoşul este un semn zodiacal de metal. Prin urmare, pot fi stimulate activităţile în domeniul
metalurgiei, dar şi producţia de armament (Cocoşul fiind un semn luptător). Activităţile
intelectuale (literatura, filozofia, ziaristica, studiul, analiza politică sau economică, etc.) sunt, de
asemenea, stimulate, iar interesul pentru acestea se poate menţine la acelaşi nivel sau poate
creşte semnificativ.

Faţă de anul anterior (2016 – al Maimuţei de Foc), care a fost unul yang, 2017 este un an yin
(de polaritate feminină), deci vor predomina secretele, activităţile de culise, discursurile cu mai
multe sensuri (la care se citeşte mesajul printre rânduri), o anumită ponderaţie.

Tulpina celestă

Foc yin

Ramura terestră

2/3

Anul Cocoşului de Foc – semnificaţii şi perspective în 2017
Scris de Administrator
Luni, 09 Ianuarie 2017 13:32 - Ultima actualizare Luni, 09 Ianuarie 2017 13:35

Cocoş (metal)

În astrologia Stâlpilor Destinului (Ba Tze), 2017 este un an de Foc peste Metal (conform
tabelului de mai sus), ceea ce reprezintă o combinaţie dizarmonioasă (chiar distructivă), pentru
că focul distruge (topeşte) metalul.

Pot apare şi în 2017 incendii (spontane sau provocate), explozii, diverse catastrofe, situaţii în
care temperaturile ridicate pot distruge diverse structuri sau dispozitive metalice, având variate
dimensiuni. Tulpina Celestă de Foc indică foc venit din cer, adică prin tunete, fulgere,
bombardamente, rachete, explozii la mare înălţime, care pot distruge construcţii metalice de la
sol. În ceea ce priveşte sănătatea, există o vulnerabilitate, în 2017, a aparatului cardiovascular,
precum şi a plămânilor, intestinului gros şi sistemului nervos.

Semnul zodiacal cel mai dezavantajat în anul Cocoşului este Iepurele (Pisica), iar nativii Cocoş
sunt cel mai avantajaţi.

Iată, prin urmare, care sunt cele mai semnificative tendinţe care vor apare în anul Cocoşului de
Foc.
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