Stelele zburătoare în anul 2017

Una dintre ramurile astrologiei chineze este astrologia stelelor zburătoare (Jiu Gong Ming Li),
numită şi “astrologie feng-shui” sau “astrologia bazată pe ki-ul celor 9 palate”. Nu vom începe
să explicăm acum în detaliu cum funcţionează această ramură astrologică, dar cei care doresc
să se documenteze o pot face la
http://astrologie-medicala.ro/feng-shui/107-introducere-in-astrologia-stelelor-zburatoare
. De asemenea, o expunere destul de completă a acestui domeniu am realizat în una dintre
cărţile noastre, care poate fi găsită urmând acest link:
http://www.edituradaksha.ro/products/view/28-Astrologia-medicala-chineza-si-indiana#.WKA5
DPIjWjE
.

Vom încerca acum să vedem acum modul în care stelele zburătoare, aceste “planete”
sui-generis ale acestui sistem astrologic, ne influenţează în anul 2017. În primul rând vom
preciza că această influenţă astrală se face resimţită începând cu anul nou în astrologia
chineză, adică din data de 4 februarie. În fiecare an astrologic chinezesc o anumită stea
zburătoare se află în centrul pătratului Lo Shu, având o anumită predominanţă.

În 2017 steua centrală este 1 (Apă yang). Grila completă a stelelor zburătoare arată astfel:
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Prezenţa stelei 1 în centru indică un an dominat, într-o anumită măsură de elementul apă. Ne
putem aştepta la multe precipitaţii (ploi, ninsoare, lapoviţă). Am putea spune că va fi un an cu
un grad de umiditate normal spre crescut (pe alocuri chiar excesiv), fiind posibile inundaţii în
diferite zone ale ţării şi ale lumii (în România, inundaţiile sau ruperile de diguri sunt posibile mai
ales în judeţele din centrul ţării). Poate fi acordată, în acest an, o atenţie sporită amenajărilor
hidrotehnice, Deltei Dunării, zonelor de plajă la mare, barajelor pe fluvii şi râuri.

Steaua 1 va avea o influenţă şi asupra sănătăţii. Este posibilă, în 2017, creşterea incidenţei
bolilor care afectează sistemul urinar (afecţiuni ale rinichilor şi vezicii urinare, gen nefrite, cistite,
litiaze sau “pietre” la aceste organe, tumori, obstrucţii, insuficienţe renale, etc.). De asemenea,
pot apare afecţiuni la nivelul aparatului reproducător masculin şi feminin (cum ar fi infecţii,
tumori, probleme legate de fertilitate, boli cu transmitere sexuală, etc.).

În Palatul nordic se află steaua 6 (Metal yang). În cariera profesională oamenii vor fi, în acest
an, destul de autoritari, riguroşi, dinamici, preocupaţi de afirmare, de atingerea unei poziţii
profesionale cât mai bune. Atitudinea oarecum dură, competitivă va putea crea unele conflicte,
abordarea fiind destul de tehnică, cerebrală, foarte activă.

În Palatul sudic se află steaua 5 (Pământ neutru). Este un an relativ defavorabil pentru
promovarea de imagine, indiferent a cui, indiferent în ce domeniu, indiferent în ce zonă a
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globului. Totuşi, mulţi oameni vor face eforturi susţinute şi vor investe mijloace materiale
importante pentru a ieşi în evidenţă, a-şi îmbunătăţi imaginea, a-şi promova ideile sau
produsele. În zonele sudice ale ţării noastre (dar şi în alte ţări) pot apare fenomene gen
cutremure, alunecări de teren, surpări, etc.

În Palatul sud-estic se află steaua 9 (Foc yin). Oamenii vor depune, în acest an, un anumit efort
pentru a câştiga bani. Va fi necesară multă ardoare, creativitate, entuziasm, pentru a convinge
şi a spori propria prosperitate. În zonele sud-estice din ţară şi de pe glob pot apare incendii (de
clădiri, de locuinţe, de vegetaţie), explozii, perioade cu umiditate scăzută (sau chiar secetă).

În Palatul sud-vestic se află steaua 7 (Metal yin). Această poziţionare indică o manifestare
destul de raţională, atentă, cerebrală a oamenilor în acest an în domeniul relaţiilor sociale, al
relaţiilor de cuplu şi al cooperării interumane. Totuşi, oamenii vor manifesta, în această arie
existenţială, şi o anumită exuberanţă şi nevoie de distracţie (uneori, prin relaxări pe malul unor
lacuri).

În Palatul vestic se află steaua 3 (Lemn yang). Este o poziţie care permite conceperea şi
venirea pe lume a copiilor. Copiii ar putea fi, în acest an, foarte energici, impetuoşi. În plus,
oamenii vor avea suficientă energie pentru a-şi materializa proiectele. În regiunile vestice ale
ţării se va dezvolta mai mult vegetaţia, culturile, sau se vor realiza reîmpăduriri.

În Palatul nord-vestic se află steaua 2 (Pământ yin). În acest an, oamenii vor avea
disponibilitatea de a da şi de a primi ajutor, inclusiv din punct de vedere material. Totuşi, în
anumite situaţii problemele de sănătate pot face dificilă manifestarea disponibilităţii pentru ajutor
reciproc.

În Palatul nord-estic se află steaua 4 (Lemn yin). Activităţile de natură spirituală sau
contemplativă (gen meditaţie, rugăciune, introspecţie, vizualizare, evocare, etc.) vor fi mai dificil
de realizat în acest an din cauza tendinţei mai puternice de fluctuaţie a minţii (dificultăţi în
liniştirea mentalului, probleme de concentrare, de focalizare). În zonele nord-estice vor fi
fenomene meteo mai puternice, generate de curenţii de aer (vânturi puternice, furtuni, tornade,
etc.).

În Palatul estic se află steaua 8 (pământ yang). Profesorii, mentorii sau maeştrii pot manifesta,
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în acest an, multă responsabilitate, seriozitate, rigoare, stabilitate, dar şi fermitate puternică în
asimilarea (de către elevi) şi aplicarea principiilor şi cunoştinţelor afirmate şi asumate.

Iată deci principalele tendinţe generate de stelele zburătoare în anul chinezesc 2017.
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