Anul Caprei de Lemn (albastre)

În data de 4 februarie 2015 începe anul Caprei sau Oii de Lemn (în astrologia chineză capra şi
oaia sunt simboluri ale unui singur semn zodiacal). Teoretic şi festiv acest An Nou, conform
calendarului chinezesc, a început pe data de 21 ianuarie 2015, dar, în realitate, data este 4
februarie (când începe primăvara în calendarul solar chinezesc).

Capra este o zodie yin, ceea ce înseamnă receptivitate, blândeţe, sensibilitate. Ea aparţine
grupului semnelor de vară (alături de Şarpe şi Cal), dar, fiind ultima din acest grup, nu este
asociată cu elementul foc, fiind un semn de pământ. Se ştie despre cei născuţi în anii Oii sau
Caprei (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, de la 4 februarie a anului respectiv, până la
data de 3 februarie a anului următor) că sunt persoane elegante, şarmante, corecte, inteligente,
cu înclinaţii artistice, deschise, care iubesc natura şi aerul curat, manifestă încredere în oameni
şi generozitate, ca să vorbim mai întâi despre calităţi. Desigur, aceste persoane pot avea şi
unele caracteristici mai puţin favorabile (pesimism, îngrijorare, posesivitate, încăpăţânare).

Dacă vom extrapola caracteristicile zodiei Oii la acest an (4 februarie 2015 – 3 februarie 2016),
vom vorbi despre anumite trenduri care se vor manifesta la nivel psihic, comportamental şi
concret, în următoarele 12 luni. În primul rând, vom spune că anii Caprei aduc înţelegere şi
recunoaştere mutuală; sunt ani în care se semnează tratate de pace şi se stabilesc relaţii
importante. Putem avea un an în care oamenii să manifeste mai multă sesnsibilitate, bândeţe,
toleranţă, înţelegere, deschidere către latura sentimentală. Sub aspect nefavorabil, oamenii vor
avea tendinţa de a manifesta şi ipohondrie (obsesii legate de starea de sănătate), anxietate,
nesiguranţă, diferite temeri, stări de scepticism.

Va exista tendinţa, la mulţi oameni, de a face un scop în sine din obţinerea fericirii familiale.
Cum nativii Oii pot da dovadă de multă rezervă sau reţinere (caracteristice unei zodii yin),
această tendinţă specifică se va manifesta în decursul acestui an, şi va face oamenii să fie mai
puţin îndrăzneţi, să aibă mai puţină iniţiativă. Aşadar va fi necesară o mai mare doză de curaj şi
combativitate, iar un mare accent va trebui să fie pus pe comunicare: un schimb de informaţii
eficient va elimina, în multe situaţii, neînţelegerile, dificultăţile, problemele, diverse lacune.
Oamenii vor fi mai receptivi, în acest an, la opiniile celor din jur, iar informaţiile vehiculate de
presă, indiferent de acurateţea sau subiectivitatea lor, vor avea o mai mare influenţă asupra
maselor. Copiii vor putea manifesta o teamă mai mare faţă de examene şi evaluări diverse
(solicitând o atenţie şi o delicateţe mai mari din partea părinţilor).

În plan relaţional, oamenii vor resimţi, în acest an, o mai mare nevoie de iubire şi ocrotire, o
necesitate de a socializa cu un număr mai mare de oameni. Sub aspect material-finaciar, se
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ştie că nativii Capră nu sunt prea pricepuţi la afaceri, investiţii şi comerţ, deşi unele dintre
tranzacţiile lor pot fi de succes. Prin urmare, extrapolând, putem spune că oamenii vor
manifesta o pricepere mai scăzută, în acest an, în plan financiar, deşi cei care vor şti să
abordeze clienţii cu atenţie, cu talent în comunicare, să menajeze temerile şi sensibilităţile
acestora, să scoată în evidenţă avantajele produselor, vor avea un mai mare succes. Numerele
norocoase ale Caprei sunt 1,4 şi 7.

Dintre celelalte semne ale zodiacului chinezesc, Bivolii vor fi mai afectaţi în anul Oii (pe cercul
zodiacal Bivolul şi Capra sunt semne diametral opuse). Este vorba despre aşa-numita ciocnire.
Capra este o zodie de pământ, iar elementul anului este lemn. Iată diagrama anului, conform
Stâlpilor Destinului (Ba Tze):

Ramuri

Anul

Rădăcina celestă

Lemn

Tulpina terestră

Pământ (Oaie)

Deci este un an de lemn peste pământ. Elementul lemn se ştie că distruge pământul. Am putea
spune că, în acest an, pot apare diverse evenimente legate de despăduriri, alunecări de teren,
cutremure. Diverse grupuri ecologiste pot milita şi în acest an pentru salvarea unor păduri de la
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defrişare, în diverse zone ale lumii. Pot continua şi tăierile iraţionale de arbori din păduri (lemn)
pentru profit material (pământ), pot apare şi dificultăţi legate de terenuri.

Fiind vorba despre un an al Oii sau Caprei, aceste două animale pot primi o atenţie sporită în
acest an (legată de mărirea efectivelor de oi şi capre, creşterea acestor animale şi
comercializarea lor)Pentru a atinge şi un aspect spiritual al anului Oii, ne putem aminti de Iisus,
Păstorul cel bun, care are grijă de oiţele Sale. Nativii Capră/Oaie au nevoie de ghidare,
îndrumare, iar în acest an ei pot găsi drumul spiritual care li se potriveşte cel mai bine.
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