ROK DREWNIANEJ KOZY
Rok Drewnianego Konia dobiegł końca i 19 lutego 2015 rozpoczął się rok Drewnianej
Kozy. W roku Drewnianego Konia Yang było w swym najwyższym punkcie, a wraz z
rozpoczęciem Roku Kozy, Yin przejęło swoje panowanie.
Rok Kozy jest rokiem przejściowym między wielkim Yang i małym Yin oraz pomiędzy
Ogniem i Metalem. Odpowiadają one czterem okresom przejściowym w Naturze, między
porami roku, które charakteryzują się właściwościami elementu Ziemi. Stąd też rok Kozy
mimo iż występuje w przemianie Drzewa, ma ukryte właściwości elementu Ziemi. Natura, a
w szczególności energetyczny charakter Jelita Cienkiego postrzegany z perspektywy TCM
dokładnie odpowiada temu obrazowi.
Rok Drewnianej Kozy będzie rokiem komunikacji międzyludzkiej i tworzenie
wspólnoty zdaje się definiować energię tego roku. W tym roku ważne jest pielęgnowanie
więzi międzyludzkich bez chęci dominacji i stawiania siebie w centrum uwagi.
Rok Drewnianej Kozy symbolizuje istotę rodziny i stawia potrzeby ludzi na pierwszym
planie. Zobaczymy jak dalece te aspekty roku Kozy związane z komunikacją wpłyną na
Europę i sprawią, że idealistyczne wizje Europy uwzględniające potrzeby poszczególnych
krajów staną na pierwszym planie albo dojdą do głosu.
Koza reprezentuje pierwotne DUI (trygram 7), czyli dyplomację, psychologię,
edukację, mówców i polityków, ale też oszustwa i puste obietnice są klasyczną strategią roku
Kozy. Zarówno polityka, jak i instytucje religijne będą chciały wykorzystać moc DUI, by
omamić ludzi pustymi obietnicami. Media, reklama i propaganda to typowe strategie DUI.
Natura DUI, a więc i całego roku, zapewnia bezpieczną przyszłość (bezpieczeństwo i
pomyślność), jednak może zabraknąć materialnych środków, by mogło się to zamanifestować.
Naród bez elementu Drzewa (siły roboczej) jest narodem bez życia, na granicy przewrotu czy
rewolucji. Gdy nadejdzie moment, kiedy skończą się dotacje społeczne („chleba i igrzysk”),
można się spodziewać grabieży i aktów przemocy.
Wysokie góry odbijają się w spokojnej i czystej tafli jeziora. Choć piękne, nie kryje
się za tym obrazem żadna substancja, nic materialnego. Podobnie brzmią wypowiedzi
polityków i dygnitarzy w celu zjednania sobie wyborców.
Heksagramem roku jest Heksagram 8 (Pi. Trzymanie się razem) z Wodą ponad Ziemią.
Trygramem rdzennym jest Góra i Ziemia z mocno zaznaczonym aspektem Ziemi jako
symbolem ludzi, rodziny, wspólnoty, trzymania się razem poprzez dzielenie się między sobą.
Są to wskazówki zawarte w I Cing, a działania zgodne z nimi uchronią nas przed upadkiem
rodziny jako wartości i upadkiem społecznym.
Element Drzewa dodaje Kozie jeszcze więcej energii, a z elementem Ziemi w tle może to
prowadzić do wytworzenia gorącej wilgoci.
Rok Drewnianej Kozy z pewnością nie będzie łatwiejszy niż mijający rok Konia, gdyż
całkowite przejście w fazę Yin (Małpa) potrzebuje czasu.
DOLEGLIWOŚCI ROKU KOZY
Głównymi dolegliwościami roku Drewnianej Kozy są choroby centralnego układu
nerwowego (CUN) i choroby serca. Ryzyko tych chorób dotyczy całego roku i będzie
wynikiem dysharmonii pomiędzy Ziemią a Drzewem oraz związku pomiędzy Jelitem
Cienkim, Sercem i mózgiem (CUN). Nie należy zapominać, że punkt JC3 (HouXi) jest
strażnikiem CUN i kanału DuMai. Nic więc dziwnego, że choroby Jelita Cienkiego mogą
prowadzić do chorób Serca, zaburzeń CUN, ale również do problemów związanych z
narządami zmysłów.

Problemem tego roku na pewno będzie Śluz i wtórny zastój krwi Serca, Osierdzia i
CUN, dlatego przydatny będzie punkt otwarcia JC1, punkt Jing na meridianie Jelita
Cienkiego i jego działanie w odniesieniu do klatki piersiowej i CUN.
W tym roku należy uważać na problemy z Tan (śluz)!
Wprawdzie Drzewo karmi Ogień, ale atakuje Ziemię i Jelito Cienkie, a w końcu to Śledziona
jest miejscem, gdzie Jing może zostać wytworzone.
Pacjenci z celiakią i chorobą Crohna mogą czuć w tym roku pewne pogorszenie swego stanu
zdrowia.
ZALECENIA
W tym roku powinno się zadbać o wchłanianie. Należy jeść mniej węglowodanów i
cukru oraz wprowadzić dietę rozdzielną. Zaleca się częstsze stosowanie mieszanek
trawiennych np.: Verdauungs Tee, jak również Quick Belly Movement (z linii Diolosa).
Obydwa preparaty stymulują funkcję rozdzielania Jelita Cienkiego i zapobiegają odkładaniu
się Tan i zastojom krwi w jelitach.
Tematem roku wydają się być komunikacja i stosunki panujące w rodzinie, ale też w
najbliższym otoczeniu. Ważne jest przede wszystkim rozdzielenie iluzji od rzeczywistości.
Nie ma dobrych i złych lat, są tylko różne częstotliwości i przejawy jasności
wszechświata, które czasami mniej lub bardziej sprzyjają. Najlepsze co możemy zrobić, to
być uważnym, aby jak najlepiej to wykorzystać.
Faza Yin już się rozpoczęła i powinniśmy się nauczyć zachować i chronić to, co już mamy.
Duże przedsięwzięcia, rozpoczynanie czegoś nowego lub przeprowadzki nie są za bardzo
wskazane.
Żółty Cesarz zaleca by żyć zgodnie z porami roku i liczbami i dzięki temu szanować
naturalny cykl przyrody oraz dopasować siebie do częstotliwości 9 Domów, Niebiańskich Pni
i Ziemskich Konarów.
Powinniśmy się wsłuchać w ponadczasowe przesłanie Przestrzeni.
Razem z Iną życzymy Wam pomyślnego roku.
Dla wszystkich lekkiej i spontanicznej manifestacji samego siebie oraz znacznie więcej Jing
(pieniądze), aby móc się cieszyć samsaryczną iluzją stabilizacji ( DUI).
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