Steaua zburătoare anuală şi horoscopul Feng-shui al lunii februarie 2014

Pe data de 4 februarie 2014 a debutat anul Calului de Lemn. Cunoscătorii numesc acest an „al
Calului Verde” sau „al Calului Albastru”. Pe lângă aceasta, putem spune că anul astrologic 2014
(4.02.2014 – 03.02.205) se află sub semnul stelei zburătoare 4, sau Steaua Copacului Verde.
Corelând semnul zodiacal al anului cu steaua zburătoare anuală, observăm prezenţa repetată a
elementului lemn şi a culorii verde. Steaua 4 – lemn yin corespunde trigramei 4 – „vânt” sau
„aer”. Această trigramă poate simboliza orice, de la nemişcare până la uraganul dezlănţuit,
ceea ce, la nivel uman, se traduce printr-o mare emotivitate. Putem vorbi, relativ la steaua 4 şi
trigrama „Vânt”, despre fermitate, consecvenţă, stabilitate, receptivitate profundă şi blândeţe.
Extrapolând aceste caracteristici, putem vedea anul 2014 ca unul în care elementul lemn va fi
foarte prezent în vieţile noastre, atât în chestiunile de natură practică (protecţia mediului,
exploatări forestiere, mobilier din lemn, activităţi ecologiste, preocupări pentru agricultură,
horticultură, interes pentru alimentaţia vegetariană sau vegană, apariţia de intensificări ale
vântului, sau chiar uragane, furtuni, tornade, taifunuri, etc., în diverse zone ale lumii), cât şi la
nivel uman (tendinţă către interiorizare, sensibilitate, calm interior, nevoie de stabilitate).
Evident, culoarea verde va fi un „trend” astrologic al anului 2014. Pe lângă aceste influenţe
anuale, să ne ocupăm acum şi de luna februarie 2014. Intervalul cuprins între 4 februarie şi 5
martie 2014 se află sub influenţa stelei 8 – pământ yang (sau Steaua Pământ Alb). Diagrama
Lo Shu a lunii februarie arată astfel: S 7 3 5 E 6 8 1 V 2 4 9 N Trigrama corespunzătoare stelei
8 este Munte, şi, în mod semnificativ, exact în această perioadă, se desfăşoară un ansamblu de
competiţii sportive, legate de munte şi de sezonul alb (iarna), chiar dacă pentru chinezi a
început primăvara astrologică: este vorba despre Olimpiada de iarnă de la Soci (Rusia). În
această lună, zonele montane vor fi în centrul atenţiei, ceea ce poate însemna şi preocupări
foarte semnificative pentru competiţiile olimpice, pentru staţiunile montane din întreaga lume,
cât şi pentru chestiuni de ordin practic, material, economic (vorbim totuşi despre o stea de
pământ). Steaua 4 – lemn yin (asociată trigramei Vânt) este plasată în sectorul nordic, ceea ce
poate aduce intensificări ale vântului la nivel naţional, dar şi în alte ţări, în special în regiunile
nordice. Aflată în sectorul carierei, steaua 4 stimulează interesul pentru agricultură, domeniul
forestier, obiectele din lemn. Totuşi, cariera anumitor persoane poate fi ameninţată, în această
lună, de un vânt al schimbării. Steaua 2 – pământ yin se află în februarie în sectorul nord-estic.
2 este o stea nefavorabilă, care predispune la boli. Prin urmare, există riscul unei creşteri a
incidenţei afecţiunilor pancreasului, splinei şi stomacului, în acest interval, în special în regiunile
nord-estice naţionale şi continentale. În casa intelectului, steaua 2 indică preocupări posibile ale
cercetătorilor din domeniul medicinei în legătură cu afecţiunile amintite. Steaua 5 – pământ
neutru se află în februarie în sectorul sud-vestic. 5 este şi ea o stea nefavorabilă („maleficul 5
galbeni”), generând riscuri de boli grave, accidente şi întâmplări nefericite cu potenţial fatal, mai
ales în regiunile sud-vestice naţionale şi continentale. Relaţiile sentimentale se află sub o
influenţă nefavorabilă în această lună. Steaua 1 – apă se află în februarie în sectorul vestic.
Putem vorbi deci despre posibile inundaţii, probleme legate de alimentarea cu apă, precipitaţii
sub formă de ploaie sau ninsoare, interes pentru pescuit, navigaţie, mai ales în regiunile vestice
naţionale şi continentale. Această poziţie stimulează din plin fertilitatea, în acest interval. Stelele
6 şi 7, de metal, ocupă sectoarele estic şi, respectiv, sud-estic, generând posibile preocupări
legate de metalurgie, minereuri, utilaje, etc., mai ales în regiunile naţionale şi continentale
corespunzătoare. Steaua 3 – lemn ocupă sectorul sudic (al focului), indicând riscuri de incendii
de pădure, dar şi preocupări agricole sau forestiere, în regiunile naţionale şi continentale
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corespunzătoare. Steaua 9 – foc ocupă sectorul nord-vestic în luna februarie. Pot apare
accidente legate de foc, incendii, explozii, erupţii vulcanice în regiunile corespunzătoare
naţionale şi continentale, în acest interval. În decursul călătoriilor realizate în această lună
există riscul unor situaţii nefavorabile legate de elementul foc.
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