Anul Câinelui de Pământ – semnificaţii şi influenţe în 2018

Pe data de 4 februarie 2018 începe Anul Nou conform zodiacului solar chinezesc, fiind vorba
despre Anul Câinelui de Pământ. Începerea oficială şi festivă a anului nou chinezesc (conform
astrologiei lunare) se va produce pe data de 16 februarie 2018.

Din tradiţia chineză se cunosc semnificaţiile şi influenţele astrologice ale Câinelui. Sub aspect
pozitiv, putem vorbi despre sensibilitate, manifestarea laturii sentimentale, o anumită empatie,
capacitatea de a se face plăcut, nevoia de armonie, afişarea bunăvoinţei, putere de a înţelege
şi de a consola. Nu există aici aptitudini de lider, ci mai curând tendinţa de a se situa în plan
secund. Sunt genul de oameni care îi pot sprijini pe alţii să realizeze lucruri măreţe, jucând rolul
de prieteni şi sfătuitori. Sunt persoane optimiste, dispuse la negocieri, tratative, înclinaţi să
cedeze, în general, în favoarea celorlalţi.

În general, ei nu suportă să rămână singuri şi, datorită atitudinii armonioase, sunt capabil să îşi
construiască relaţii frumoase de cuplu. Sunt fiinţe loiale, optimiste, care aşteaptă, dar şi oferă
încredere. De asemenea, sunt foarte dezirabili în rolul de prieteni, având o destul de mare
toleranţă faţă de greşelile celorlalţi (deci şi faţă de prieteni). Îşi doresc o relaţie durabilă, o
familie numeroasă, fiind părinţi iubitori. Manifestă generozitate, dar şi o latură conservatoare.
Câinele este un războinic, un luptător, nu cedează cu uşurinţă (sau chiar niciodată), este
dinamic şi manifestă circumspecţie.

Sub aspect mai puţin favorabil, cei născuţi sub influenţa Câinelui pot fi monotoni, încăpăţânaţi,
închistaţi în propriile lor păreri. Există aici o anumită lipsă de flexibilitate, care le poate aduce
dificultăţi de adaptare, de integrare, atât în perioada tinereţii, cât şi la maturitate. Manifestă
pesimism, înclinaţie către critică (destul de dură, uneori), aroganţă şi rigiditate (mai ales atunci
când consideră că are dreptate). Fiind înrudit cu şacalul, el este privit şi ca un animal impur,
avid, lacom, deci vrednic de dispreţ.

Există o asociere semnificativă între Câine şi sexualitate, fiind asociat şi cu senzualitatea sau
gelozia. Există o suită de simboluri asociate Câinelui: secretul ascuns, apa, copacul uscat,
hoţul, tăria iubirii, ardoarea, furia, muzica, refugiul, mirosul cărnii crude, coarda întinsă a arcului.

Prin extrapolare, putem spune că toate aceste tendinţe se vor manifesta din plin în anul
Câinelui de Pământ (care va dura până la data de 3 februarie 2019). Câinele este un semn
zodiacal yang, deci ne putem aştepta ca anul 2018 să fie plin de intensitate, ardoare, dinamism,
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curaj, iniţiativă.

Se ştie că acest semn al Câinelui este asociat cu elementul pământ. Dacă realizăm o
mini-diagramă a Stâlpilor Destinului pentru Anul Câinelui de Pământ, acesta astfel:

Tulpina celestă

Pământ

Ramura terestră

Pământ yang (Câine)

Prin urmare, este vorba despre un an de pământ peste pământ. Deci, putem vorbi despre un an
în care elementul pământ va primi o mare atenţie, va fi foarte apreciat şi valorizat, într-o formă
sau alta. Vor putea avea loc diverse evenimente sau acţiuni legate de: ecologia (sau poluarea)
solului, tranzacţii legate de terenuri, activităţi agricole (prin cultivarea unor suprafeţe mai puţin
sau deloc utilizate până acum), crearea de parcuri de agrement, rezervaţii naturale, activităţi
legate de zonele montane (alpinism, excursii, filme documentare), explorări la suprafaţă sau în
subteran a unor zăcăminte (sare, petrol, minereuri, etc.), explorarea unor peşteri, caverne, a
unor insule (nou apărute sau neexplorate încă), ş.a.m.d.

În spiritualitatea chineză, elementul pământ este cel care distruge şi controlează apa. Prin
urmare, ne putem aştepta la intervenţii realizate, în diverse moduri, asupra apelor curgătoare şi
stătătoare: îndiguiri, construcţia de noi baraje (pe fluvii şi râuri), consolidarea unor maluri,
ţărmuri, refacerea sau reabilitarea unor plaje, asanări de bălţi, construcţia sau reabilitarea unor
poduri (sau tunele subacvatice), crearea de noi canale navigabile, evntual controlate de ecluze,
etc.. În fiecare situaţie, elementul pământ va câştiga pondere, amploare în raport cu apa
(aceasta din urmă putând fi semnificativ redusă).
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Fiind vorba despre semnul Câinelui, în 2018 animalele corespunzătoare pot primi o atenţie mult
mai mare. Câinii domestici şi sălbatici (Dingo), lupii, coioţii, şacalii (şi alte animale din grupul
canidelor) pot face obiectul fie al protecţiei, activităţilor ecologice, monitorizării ştiinţifice, analizei
biologice, domesticirii, adăpostirii în diverse padocuri sau grădini zoologice, fie pe de altă parte,
dacă devin prea ameninţători în anumite zone sau regiuni, pot fi expuşi vânătorii (intensive,
uneori), exterminării, îngrădirii teritoriale, alungării, distrugerii habitatului natural.

Anul Câinelui de Pământ poate fi favorabil celor născuţi sub semne zodiacale compatibile cu
acesta: nativii Bivol/Bou (năcuţi în anii 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009), Tigru
(1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010), Cal (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990,
2002, 2014), Capră/Oaie (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015), Maimuţă (1932,
1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016), Porc/Mistreţ (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995,
2007), Cocoş (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017). Acest an va fi nefavorabil
pentru nativii Dragon (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012), acest semn zodical
fiind diametral opus celui al Câinelui. Pentru nativii Câine (2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1944,
1932) va fi o reiterare a influenţelor astrale native.

Sub aspectul sănătăţii, anul 2018 se va afla sub influenţa posibilelor afecţiuni legate de
elementul pământ. Este vorba despre boli gen diabet zaharat, obezitate, afecţiuni tumorale (sub
influenţa unor excese alimentare sau deficienţe comportamentale), afecţiuni ale stomacului
(gastrite, tulburări digestive), ale splinei. În plus există şi riscul unor afecţiuni la nivelul: rinichilor,
vezicii urinare, sistemului limfatic, organelor sexuale (Câinele fiind un simbol al sexualităţii).

Iată deci principalele influenţe şi semnificaţii ale Anului Câinelui de Pământ.
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