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MAA KOERA AASTA
Vastutame selle eest, et olla see, kes me oleme ja valida suund, mida Taevas meile näitab.
Et ma saaksin täita oma universumi funktsiooni, pean ma valgust heitma viisil, mis mulle
vastab, järgides Loomingu majakat.
J.L.Padilla Corral

16.veebruaril 2018.aastal siseneme uude tsüklisse, uude Hiina aastasse, aastasse 4716. See on hiina
kuu-päikesekalendri kõige olulisem traditsiooniline pidu, mida hakati tähistama aastal 2697 eKr
(e.m.a). Ja seda nimetatakse „Kevadpühaks“ 1.
Kuu-päikesekalender (lunisolaarkalender) – erinevalt gregoriuse kalendrist – on kalender, mis näitab
aega, võttes arvesse nii päikese faase (Yang, nähtav) kui ka kuu faase (Yin, subtiilne).
Vastavalt kuu faasidele algab Hiina uus aasta teise kuuloomisega peale 21.detsembrit, mis on
põhjapoolkeral talvine pööripäev. Seega langeb vastavalt kuukalendrile uue aasta algus 21.jaanuari ja
20.veebruari vahele.
Seda kutsutakse „Kevadpühaks“ ka seetõttu, et see kuu on kõige lähemal kevade algusele lähtuvalt
24-st päikese perioodist 2 (s.o 24 kahenädalast ajaperioodi: lihun, yushui, jingzhe jne). Need 24
ajaperioodi on rida teadmisi aja kohta ja neid oskusi on arendatud jälgides iga-aastaseid päikese
liikumisi (päikesekalender). Nendest kuupäevadest hakkab kevad liikuma oma maksimaalse
väljenduse poole pööripäeval, 21.märtsil.
Talupojakultuurides/põllumajanduslikes kultuurides on see iidsetest aegadest vastanud „suurele
(riisi)saagile“. Alates kevadpühadest hakkasid talupojad põlde külviks ette valmistama ja see tähistas
ka heade ilmade algust.
Kevade algus on aeg „energeetiliste suundumuste“ ennustamiseks ja see on ka aeg, kui hakkab
valitsema üks Hiina astroloogia 12-st emblemaatilisest Loomast. Sel aastal läheb Tule Kuke
valitsemine üle Maa Koerale.
Hiina 12 emblemaatilise Looma horoskoop on väga keeruline süsteem, mis tugineb Taevaste Tüvede
ja Maiste Harude uurimisele. Samaaegselt moodustavad nad osa suuremast ja veel keerulisemast
süsteemist Hiina astroloogia sees.
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Vastavalt Hiina Transpordiministeeriumi tähelepanekutele liigub Uue Aasta pidustuse tähistamise ajal Hiinas
üle 3600 miljoni inimese.
2
2016.a kuulutas UNESCO Hiina 24 päikese ajaperioodi inimkonna vaimseks kultuuripärandiks.
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Vastavalt Idamaade traditsioonile on inimene mõjutatud kahe jõu poolt, Taeva jõu ja Maa jõu poolt.
Tüvi on Universumi subtiilne/peen jõud (Taevane), see on projekt, mille universum on iga olendi
jaoks välja mõelnud, see on funktsioon, mis väljendub meie tasandil Viie Muutuva Riigi kaudu. Haru
on Maa materiaalne jõud, on elu jõud, on manifestatsioon/ ilming, mis oma tegevuse ja enda
väljendamise käigus märkab kõike, mida Taevas on selle inimese jaoks välja mõelnud. Seega Haru,
mis vastab Loomale, oleks viis, kuidas inimene peaks ennast väljendama ning Tüvi, Muutuva Riigi
kaudu, oleks kavandatud funktsioon.
Iga emblemaatiline Loom on seotud ühe Muutuva Riigiga, niimoodi saame kombinatsiooni 60 tsüklist
(12x5), mis korduvad ringjalt, tsükliliselt, erinevalt lääne käsitlusest, kus aega vaadatakse lineaarselt.
Iga 12 aasta tagant kordub uuesti sama Loom, aga konkreetse Muutuva Riigiga Loom kordub iga 60
aasta tagant. Eelmine kord oli Koera 3 valitsusaeg 2006.aastal, aga Maa Koera energiaga aasta oli
viimati 1958.aastal. Seega võime teha järelduse, et sellel aastal on meie ülesandeks uuesti tagasi
saada Maa Muutuva Riigi funktsioon ja viis, kuidas seda funktsiooni väljendada, käib läbi Koeras
väljendatud jõudude konfiguratsioonide kõikide suundumuste ja omadustega.
Esmalt vaatame mõningaid Koera omadusi, hiljem analüüsime Tüve ja Haru ning lõpuks analüüsime
täpsemalt Maa Yang Koera omadusi.
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Tule Koer.
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KOERA OMADUSED

Koer räägib meile inimlikust õrnusest/ hellusest, erakordsest inimlikust soojusest, kuna ta on lahke,
hea suhtleja, ustav, alati valvsalt valmis kõiki teisi rõõmustama. Öeldakse, et ta on maja rõõm ja talle
teeb kõige rohkem muret, kui tema kõrval on inimesed, kes ei ole rahul. Ta on kannatlik, aga tunneb
ennast väga halvasti, kui teised kannatavad või ei ole õnnelikud.
Koera jaoks on tähtis solidaarsus, õiglus, moraal, kohusetunne, sõnakuulelikus/ kuulekus, visadus/
sihikindlus ja truudus. Ta rõõmustab teiste saavutuste üle ja on ainuke emblemaatiline Loom, kes ei
tunne kadedust.
Tal on väga arenenud klanni, kogukonna tunne, ta on altruist par excellance (st sõna tõsises mõttes),
kes on võimeline andma oma elu, midagi vastu palumata.
Tänu oma haistmismeelele on ta võimeline intuitiivselt tajuma, mis suunas liikuda ja juhatab ka teisi
selles suunas.
Ta teab, et kõikide inimeste ülesanne on väljendada oma autentset olemust oma tunnete
väljendamise kaudu, seega läbi armastuse. Ta tunneb armastuse sügavust läbi ustavuse ja iseenda
olemusse süvenemise, selle kaudu, et ta jääb ustavaks ideaalile või projektile, mille kohta ta tunneb,
et see on temale antud.

Koer, kui emblemaatiline Loom, teab, et kõik inimolendid on vahendajad Taeva ja Maa vahel. Ta teab,
et meil on ülesanne, mis tuleb ellu viia. Teab, et meil on kindlaksmääratud vorm, mida tuleb
ülendada ja teab, et me peame tagasi pöörduma algallikasse inimeste ühtsuse/ inimkogukonna
kaudu.
Ta teab intuitiivselt, et me kõik moodustame osa ühisest palverännakust ja ei lepi sellega, et keegi
jääb maha. Kokkuvõttes tuleb ta meile sellel aastal õpetama ja meelde tuletama ustavust ideaalile
läbi armastuse Jumaluse vastu inimkogukonnas.
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TÜVE JA HARU ANALÜÜS

2018.aasta tsükkel vastab numbrile 35, Puu Riik. See tsükkel koosneb Viiendast Tüvest (T5)
ja Kümnendast Harust (HXI)

Wù

Xū.

See on yang tsükkel, mis annab aastale energeetilise kalduvuse laienemiseks, liikumiseks,
väljatoomiseks ja transformatsiooniks. Lisaks valitseb tsüklit Puu energia, mis rõhutab laienevat,
väljenduvat ja loomingulist otsust. On tõsi, et see võib anda aastale teatud ebastabiilsuse, koos
punktuaalsete ja ettearvamatute vägivalla ja agressiivsuse ilmingutega.
Selle nurga alt vaadates jätab Puu aastale jälje, mille tõttu ei tunta puudust fantaasiatest ja
üllatustest, mida saadab, otse loomulikult, usaldus, mille annab meile Koer 4.
Teisest küljest, juba analüüsides, Viies Tüvi
Wù on seotud Maa Muutuva Riigiga, tema Yang
organiga Magu. Valitseb Niiskus, ettearvamatute ja üksikute Tule energia ilmingutega.
Ideograafiline analüüs, oma kõige arhailisemas tähenduses, ilmutab meile idee tööriistast, millega
saab saaki koristada piiramatus, salapärases ja külluslikus kohas (avatud uks). Lisaks sisaldab see ka
ideed vibust ja noolest. Sümboliseerides lasku zen-vibuga. Kus vibulaskja sulandub märklauaga, oma
eesmärgiga, oma ideaaliga, milleni ta soovib jõuda ning seega muutub ta ise „noole“ liikumiseks ja
suunab ennast „noole“ liikumisega. See tähendab, et ta suunab ennast oma tegevuse suunas, ta on
samaaegselt nool, vibu ja märklaud. Vibulaskja lõppeesmärk ei ole mitte ainult märklaua tabamine,
vaid sulandumine kõikide reaalsustega.
Seepärast on
Wù ühelt poolt „õitsengu/ hüvangu uks“ ja teiselt poolt vibukütt oma noolega,
kes sulandub märklauaga, moodustades ühe terviku. Nii meenutatakse meile, et inimese hüvang
tuleneb tema südame siirusest ja et inimolend on võimeline piiramatult sulanduma kõigega;
sulanduma Loomingu Müsteeriumiga.
Kümnes Haru
Xū, mis vastab emblemaatilisele Loomale Koer, on samuti, nagu ka Tüvi, seotud
Maa Muutuva Riigiga. Kõige suurema energiaga organ on Xin Bao (Südameõpetaja) ja kõige aktiivsem
Ühtne Kanal on Tae Yang (PS-KP).
Ideograafilisest seisukohast lähtudes leiame ühe eripära: Haru ideogramm on praktiliselt
samasugune kui Tüve ideogramm, vaid üks joon on lisaks (
). See täiendav joon tähistab
inimese truudust teostada kindlalt ja püsivalt oma ideaali. Neil on sama etümoloogiline päritolu, mis
Haru puhul kujutab tööriista, millega valmistatakse maad ette enne külvamist, see tähendab vahendit,
millega lõigata, niita ja eemaldada umbrohi enne uue „seemne“ vastuvõtmist.
Mõlemas ideogrammis on ka väike jooneke
(väike „tilde“ üleval paremal). Erinevalt
5
ideogrammide kirjutamise reeglitest kirjutatakse see jooneke viimasena, pärast seda, kui kogu
ülejäänud ideogramm on kirjutatud. See „tilde“ on punktuaalne/ kindel taevane abi/ toetus, millega
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Meeldetuletuseks, Neijingi Kooli jaoks on 2018.aasta oraakellik moto „Fantaasia, usaldus ja üllatused“.
Ideogramme kirjutatakse väga täpse joonte tõmbamise järjekorraga; reeglina tõmmatakse jooned ülevalt alla,
vasakult paremale, keskelt äärte poole.
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inimene igapäevaselt arvestab. Usume, et see kirjutamise erand tuletab meile meelde, et kui me
oleme oma ideele, oma projektile „kuju“ andnud, peame ootama Taeva „heakskiitu“. Taeva abi
käendab teostamist, kinnitades (või mitte) võimalust ideaali teostamiseks unenägude või märkide
kaudu: need oleksid „Taeva Märgid“.

Seega võime järeldada, et tuleb aasta, et koguda vilju, mis on istutatud (tehtud) eelmistel aastatel ja
valmistada ette pinnas tulevaste projektide jaoks, kitkudes välja – puhastades, eristades – neid asju,
mis ei ole enam kasulikud, mis meid enam ei toida või mis ei moodusta enam osa meie tõelisest
olemusest. See on aasta, et olla ustavad ja püsivad oma ideaalis, andes uue kuju oma projektidele,
oma ideedele, oma fantaasiale, aga oodates sobivat hetke, märki, et seda teostada.
See puhastus võimaldab mul identifitseerida uusi vahendeid, uusi perspektiive, uusi dimensioone.
Aasta selleks, et ennast uuendada, ennast uuesti leiutada ja ette valmistada selleks, mis tuleb.
2018.aastal vastavad nii Tüvi kui ka Haru Maa Muutuvale Riigile, millel on vastavalt Viie Riigi
dünaamikale topelt positsioon.
Traditsioon ütleb meile, et algselt – filosoofilisest seisukohast – oli Maa Keskuse positsioonil, mis ei
ole mitte ainult geograafiline asukoht, vaid pigem koht, kuhu jõuavad kokku kõik sündmused,
informatsioon kõikidest teistest suundadest, et neid ümber jaotada. Maal on võime koondada
endasse, keskele kõik asjad, mis asuvad äärealadel. Niiviisi on see teadmiste koht, mälu kõige kohta,
mis tema ümbruses toimub. See on vastastikuse suhtlemise koht, mis läbi helde jaotamise hõlbustab,
edendab ja annab nüansse transformatsioonile. Soodustab liikumist, mis toidab ja loob elu tasakaalu.
Ühesõnaga koht, mis sünnitab, toidab ja soodustab elu jätkumist.
Kuid Traditsioon ütleb meile ka seda, et inimkonna vaimne areng on viinud selleni, et inimene on
kaotanud oma Taevase referentsi. Ta on „unustanud“ oma vahendaja koha, selle, et ta on Taeva ja
Maa energiate tulemus. Ja nii arendab inimene oma enesejumaldamist, oma võimu ja asetab end
vägivaldselt keskuse asemele, võttes positsiooni, mis talle ei kuulu.
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Rääkides Viie Muutuva Riigi dünaamikast, ütleme, et Puu, oma laieneva energiaga, lükkab Maa
vägivaldsel viisil välja Keskuse positsioonist. Niiviisi liigub Maa teise asukohta.
See uus asukoht on Tule ja Metalli vahel. Täpsemalt ütleme, et Maa on loodud Tule poolt ja on ise
Metalli looja.

Sellise nihkumise tõttu võib tulla vägivalla ja agressiivsuse episoodidega aasta. Ja kuigi koerale ei
meeldi haukuda ja veel vähem hammustada, on ta territoriaalne loom, kelle õigusi on puudutatud ja
keda on oma kohalt ära lükatud. Seepärast võime oodata keerulist aastat vägivaldsete episoodidega
nii kogu maailmas kui ka omavaheliste suhte tasandil.
Enne jätkamist peame selgitama, et ei ole olemas häid või halbu või paremaid või halvemaid aastaid
või emblemaatilisi Loomi, on olemas vaid energilised tendentsid, mis võimaldavad meil näha meie
arengu teatud aspekte.
Seega, on olemas ainult võimalused ja edasi sõltub meist, kuidas me neid Loomingu
„võimalusi“ kasutame.
Niisamuti see, mida me nimetame vooruseks ja puuduseks, on üks ja sama asi ning sõltuvalt sellest,
milline on minu viitepunkt, väljendan ma seda ühel või teisel viisil. Kui minu viitepunktiks olen mina
ise, siis muudab minu enesele suunatud positsioon minu vooruse minu puuduseks ning minu võimed
ja võimalused raskusteks ja takistusteks.
Kui minu viitepunkt on Taevane, kui ma tunnen end Taeva lapsena, kui ma tunnen, et olen osa
tähisest reisist, siis jumaliku ettehoolduse olukord, mis mulle käesoleval 2018.aastal võib ette tulla,
on alati vooruslik ja abistav/ lihtsustav võimalus.
Lähtuvalt sellest vahendaja positsioonist püüame siis välja tuua elemendid, mida Maa Koera aasta
meile kingib.
Kui vaadata meie energeetilise struktuuri dünaamika – kanalite – seisukohast, siis on Tüve tõttu kõige
aktiivsem kanal Magu. See on maagiline organ, see on „esto-mago“ (hispaania keeles „see maag“),
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öeldakse, et ta on võlur/ maag, kellel on võime muuta konkreetset (tahket) – toitu – ideedeks,
projektideks ja armastuseks. Tänu sellele, et me sööme, saame me liikuda, ennast väljendada ja
näidata, kes me oleme. Tänu sellele, mida maa mulle annab ja mida magu transformeerib, saame me
olla armunud väljendused.
Ja kui me mõtleme sellele, et Haru kõige aktiivsem kanal on Tae Yang, see tähendab Peensool ja
Kusepõis, siis võime leida põhilise võtme selle aasta jaoks. Idamaine traditsioon kirjeldab Tae Yangi
kui kahte väikest töötajat, kes meenutavad meile, et alandlikkuses ja väiksuses on suurus. Nad on
kogu energeetilise majapidamise kõige alandlikumad töötajad. Peensool, nagu ka Koer, on
Imperaatori (Südame) alandlik teenija, ta on transiitorgan, nende toitainete transformeerija ja
puhastaja, mida eelnevalt on juba transformeerinud Magu. Samal ajal Kusepõis võtab vastu eelneva
puhastuse jäägid, et enne lõplikku väljutamist eraldada veel viimane essentsi tilk. Tae Yang on
Ühtsetest Kanalitest kõige pindmisem, mis võimaldab meil keskkonnaga suhestuda ja, ümbritsedes
meid mantlina, kaitseb ja katab meid.
Kanal, mis vastab Koerale, on Südameõpetaja. Seepärast esindab Koer, nagu enne ütlesime, inimliku,
suhtlemise, kooselu tagasisaamist. Südameõpetaja lubab tagasi saada mälestuse tähisest inimesest,
olendist, kes elab Universumis ja kes teab, et tema püsimine sellel eksistentsi tasandil ei sõltu
iseendast, vaid teistest jõududest.
Südameõpetaja lubab meil suhestuda selle tasandiga, et täita oma funktsiooni ja seejärel tagasi
pöörduda. Pöörduda tagasi algallikasse siit – maa pealt, inimkonnast, struktureeritud vormist – kuid
teades, et elu on protsess, et ülendada meile tuntud vormi ja luua tiivad armunud lennu jaoks.
Kokkuvõtteks, Koera sõnum on see, et inimene
peab ühendama oma truu hoiakuga Taeva ja
Maa jõu ja seda ülendama nii, et vorm
pöörduks tagasi ürgsesse algallikasse ja
võiks olla üks tervik, nii et ideaal sulanduks
lõplikult loomingulise potentsiaaliga.

INIMKONNA NAISELIKKUSE
VABASTAMINE...
Võib-olla annab Maa Muutuv Riik, oma
kahese positsiooniga, meile sel aastal
võimaluse päästa/ üles leida/ vabastada
inimkonna naiselikkus. Ühelt poolt, oma
keskuse positsiooniga, taastab ta meie võimaluse olla ideid ja projekte sünnitavad ja toitvad olendid.
Meenutab meile hoolimise, kaitsmise ja toitmise omadusi. Õrnust, arusaamist ja
mittekohtumõistmist. Ümardab nurki inimlikus kooselus, kus domineerib hõõrdumine, kus valitsevad
rünnak ja kaitse, kus luuakse valitseja ja orja võimusuhteid.
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Teiselt poolt võib Puu invasioon Maa territooriumile kaasa tuua vägivaldseid situatsioone, nagu enne
rääkisime. Aga see annab meile ka loomingulist laienevat energia, mis võib tähendada olemasolevate
olukordade uuesti loomist, uuendamist. Puu võib meile anda loova otsuse seismajäänud elu
sündmustele, mis on pikka aega kestnud. See võib olla uute positsioonide, uute dimensioonide, uute
horisontide aasta, mis lubab meil uuendada ennast ka teistes olukordades, et leida uusi perspektiive.
Sel aastal peame otsima ressursse ja originaalseid uuenduslikke vorme igal elualal. Peab andma
suuna fantaasiale, laskma end üllatada, teades, et oleme rändurid alati võimalikul rajal.
Lühidalt, tuleb ühendada Maa magus/ leebe heldus Puu kindla ja loova otsusega.
Lisaks meenutab Maa positsioon Tule ja Metalli vahel meile, et meid on loodud peene, väljendusrikka
armastuse jõu poolt – see tähendab, et oleme Tule „lapsed“ – ja peame looma, valmistama ette
tingimused, et avada meie vaim tuleviku mälestustele Metallis, mis võimaldab meil olla teadlik meie
tagasipöördumise teest.
Nagu ütlesime Tüve ja Haru analüüsis, on käes hetk, et kokku korjata viljad, mis on valminud suvel ja
valmistada maapind ette sügiseks 6 … et olla uuesti Taeva poolt „seemendatud“.
Sel aastal saame olla viljakas maa muutusteks. Ja me usume, et seda saab identifitseerida inimkonna
naiselikkuse vabastamisega.
Selles teenimises, alandlikkuses, kuulekuses, tingimusteta truuduses, mis koeral on oma
„peremehe“ vastu, on peidus risk muutuda „kodustatuks – orjaks“. Nagu me teame, on koer loom,
kes on inimese igapäevasesse ellu kõige enam integreeritud/ kaasatud. Ta on täielikult kohanenud
inimese eluviisiga. Ja ta on võimeline pikka aega taluma halvasti kohtlemist.
Me elame ühiskonnas, kus valitseb vägivaldne kehtestamine ja mehelik agressiivsus. Rünnak, et
vallutada ja valduste kaitse on muutnud elu katseks säilitada seda, mis sul on ja mitte „kaotada“.
Ühiskond on keskendunud mugavusele ja kodusele, perekonnale, privaatsele ja personaalsele.
Seetõttu, nagu enne ütlesime, kui sellel Maa Koera aastal ei ole viitepunkt Taevane, toob see kaasa
riski rõhutada kodustamise hoiakuid meie elus. Võivad valitseda tendentsid traditsiooniliste
käitumiste poole, peresuhetes kinnistumiste rõhutamine, sõltuvused paarisuhetes, tunnete orjuses
olemine ja võib areneda kinnihoidev, mitte võimaldav emalik käitumine.
Arvame, et on vajalik taastada kujutlus hundist (Canis lupus), kodustatud koera (Canis lupus familiaris)
lähedasest sugulasest, et võiksime arendada metsikuid ja võib-olla vähem tuntud aspekte, et
laiendada „minu“ perekonna tunnet ja viia see üle inimkonna klannitundeks. Hunt oma metsiku
hingega on samal ajal truu, valvas ja hoolitsev oma karja suhtes. Hunt peab jahti grupis ja ainult
vajaduse pärast, aga tema motivatsioon ei ole „tema“ nälg, vaid grupi nälg.
Nagu enne ütlesime, elus ei eksisteeri head ega halba, ei ole paremaid ega halvemaid aastaid, ei ole
ei positiivseid ega negatiivseid horoskoobi märke, vaid on võimalus asetada viitepunkt iseendasse,
oma koju, oma riiki või on laiendav võimalus suhestada ennast tähtedega/ leida endale viitepunkt
tähtedes…

6

Haru XI, Koer vastab suve lõpule ja sügise algusele. Koer on ka tsükli eelviimane märk, järgmisel aastal valitseb
Siga, kellega tsükkel kulmineerub, et alata uuesti Rotiga.
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„Oma tagasipöördumise teel kohtub olend tsükliliselt teatud tähtedega,
mis on majakad, mis teda juhtivad, suunavad ja toidavad tema vaimu,
et ta jätkaks rännakut õigel rajal kõiksusega sulandumise suunas.“
J.L.Padilla Corral

Tõlkijad: Tiina Talijärv, Kati Meister, Ivi Pihl (aprill 2018)
Tõlke tehniline järelvalve: Sven Konga
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