Introducere in astrologia „Stalpilor destinului"

Astrologia chineză nu se reduce, aşa cum mulţi ar fi tentaţi să creadă, la cunoaşterea zodiacului
chinezesc, la serbarea Anului Nou chinezesc în perioada lunilor ianuarie - februarie, etc. Este
ceva cu mult mai complex. Cele 4 ramuri ale astrologiei chineze sunt:
-Astrologia Stelei Purpurii - operează cu mai multe stele, plasate în 12 case, într-un horoscop
asemănător, ca formă, cu cel indian
-astrologia lunară - care operează cu cele 28 de domicilii lunare
-stâlpii destinului
-astrologia stelelor zburătoare (numită şi „astrologia feng-shui" sau „chi-ul celor 9 stele");
aceasta reprezintă o ramură a ştiinţei tradiţionale feng-shui, ce are ca şi echivalent, în ţările
occidentale, astrologia locală.
În nici una dintre aceste ramuri planetele, pe care le cunoaştem din astrologia europeană şi
indiană, nu joacă un rol semnificativ. Ele sunt utile doar ca instrumente de divinaţie.
Dintre toate aceste domenii astrologice, ne propunem să discutăm, în continuare, despre
ramura stâlpii destinului sau Ba Ze. Bazele acestui curent astrologic sunt:
-cele două polarităţi - yin (feminin) şi yang (masculin)
-cele 5 elemente - pământ, apă, foc, lemn, metal
-cele 12 animale simbolice ale zodiacului chinezesc

Aceste elemente fundamentale (care stau la baza întregii tradiţii spirituale chineze) se combină
între ele şi conduc la apariţia celor 10 Tulpini Celeste (care rezultă prin înmulţirea celor 5
elemente cu cele două polarităţi, apărând combinaţiile: Apă Yang, Apă Yin, Foc Yang, Foc Yin,
Pământ Yang, Pământ Yin, Lemn yang, Lemn Yin, Metal Yang, Metal Yin) şi a celor 12 Ramuri
Terestre (care sunt chiar cele 12 semne zodiacale chinezeşti: Şobolan, Bivol sau Bou, Tigru,
Iepure sau Pisică, Dragon, Şarpe, Cal, Capră sau Oaie, Maimuţă, Cocoş, Câine, Mistreţ sau
Porc). Fiecare zodie are o polaritate precisă, care nu variază (Şobolanul, Tigrul, Dragonul,
Calul, Maimuţa, Câinele sunt semne de polaritate yang, iar Bivolul, Iepurele, Şarpele, Capra,
Cocoşul, Mistreţul sunt semne de polaritate yin).
Cele 12 zodii chinezeşti sunt grupate după anotimpuri şi după elemente. Tigrul, Iepurele şi
Dragonul corespund primăverii, Şarpele, Calul şi Capra corespund verii, Maimuţa, Cocoşul şi
Câinele corespund toamnei, Mistreţul, Şobolanul şi Bivolul corespund iernii. Prin urmare, există
zodii de lemn (Tigru, Iepure), zodii de foc (Şarpe, Cal), zodii de metal (Maimuţă, Cocoş), zodii
de apă (Mistreţ, Şobolan), zodii de pământ (Bivol, Dragon, Capră, Câine).
La rândul lor, cele 10 Tulpini Celeste şi cele 12 Ramuri Terestre se combină între ele. Totuşi,
nu rezultă 120 de combinaţii, ci doar 60, căci semnele zodiacale (Ramurile Terestre) yang se
combină numai cu Tulpini Celeste yang, iar Ramurile Terestre yin se combină doar cu Tulpini
Celeste yin. Prin urmare, un ciclu zodiacal complet, care permite derularea tuturor Tulpinilor
Celeste şi a tuturor Ramurilor Terestre în combinaţii durează 60 de ani. Altfel spus, acest
interval reprezintă 5 cicluri jupiteriene, planeta Jupiter jucând un rol destul de important în mai
multe ramuri ale astrologiei chineze.
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Astrologia „Stâlpilor destinului" este numită astfel pentru că operează, la modul concret, cu
patru stâlpi sau coloane:
-coloana anului
-coloana lunii
-coloana zilei
-coloana orei

Deci pentru acest sistem astrologic sunt necesare exact aceleaşi date natale care sunt
necesare şi pentru alcătuirea unui horoscop european (anul, luna, ziua, ora naşterii). De ce
vorbim despre „coloane", „piloni" sau „stâlpi"? Pentru că o astfel de coloană are atât o parte de
fundament terestru (Ramura Terestră), cât şi o parte superioară (Tulpina Celestă), care sunt
suprapuse şi formează un tot.
Pentru determinarea datelor acestor coloane există tabele calculate special, intitulate chiar
„Calendarul fermierului" sau „Calendarul pentru feng-shui şi stâlpii destinului", care au apărut
chiar şi în variante simplificate şi în limbi europene (nu doar în ideograme chinezeşti). Totuşi,
având în vedere că există şi softuri informatice care pot realiza facil aceste calcule, este mai
simplu să le folosim. În urma acestor determinări, ce pornesc de la datele de naştere, obţinem
un grafic de acest tip:
Coloana

Ora
Ziua
Luna
An

Tulpină Celestă
Lemn
Foc
Foc
Pământ
Polaritate
Yang
Yang
Yin
Yin
Ramură Terestră
Foc
(Cal)
Metal
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(Maimuţa)
Lemn
(Iepure)
Lemn
(Iepure)
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