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Drodzy przyjaciele i uczniowie

Właściwie Nowy Rok rozpoczął się już 21 grudnia, ponieważ już wtedy jest coraz 
jaśniej, a dni stają się coraz dłuższe. Rozpoczęcie roku w dniu 1 stycznia nie ma w ogóle 
żadnego znaczenia astrologicznego. Na pewno bardziej precyzyjny byłby 21 grudnia 
(Sol Invictus). Chiński rok księżycowy rozpocznie się wprawdzie dopiero 8 lutego, ale 
już teraz chcę wam opowiedzieć coś o roku Ognistej Małpy. Do niniejszego newslettera 
dołączyłem także informacje historyczne z okazji 60-lecia cyklu – co prawda niewiele, 
ale wystarczająco, aby zrozumieć połączenie Ognia i Małpy.

Dla  terapeutów  tradycyjnej  medycyny  chińskiej  (w  skrócie  TCM)  60-letni
kalendarz ma bardzo duże znaczenie, zarówno dla diagnostyki jak i dla terapii. Chińska
astrologia  jest  zorientowana  na  praktykę  i  można  ją  przede  wszystkim  zastosować
natychmiast  w  diagnostyce  różnicowej,  recepturach,  a  przede  wszystkim  w
akupunkturze. Bazując na tej wiedzy powstały dwa bardzo znane systemy akupunktury,
których podstawą jest 60-letni cykl, czyli: Zi Wu Liu Shu Liao Fa i Ling Gui Ba Fa.
Obydwa systemy są pochodzenia taoistycznego i przez bardzo długi czas były trzymane
w tajemnicy.



Każdy horoskop składa się z czterech filarów: filaru roku – Yang i Yang, filaru
miesiąca – Yin  i Yang, filaru dnia – Yang i Yin oraz filaru godziny – Yin i Yin. Dla
diagnostyki różnicowej i leczenia, z tych wszystkich czterech filarów ważne są przede
wszystkim filar dnia i filar godziny. Doświadczeni terapeuci TCM wykorzystują dwie
ostatnie  informacje  do przepisywania  receptur  i  akupunktury.  Tradycyjne  książki  o
astrologii  chińskiej  w dużej części nie są poprawne, ponieważ nie uwzględniają tych
czterech  filarów,  tylko  zajmują  się  filarem  roku.  Informacje  dotyczące  życia
społecznego,  zawodowego,  miłości,  rodziny  i  zdrowia  są  zatem informacjami,  które
wprowadzają w błąd.

Definicja MAŁPY

Każdy  ziemski  konar  ma  swój  odpowiednik  w  organie,  a  małpa  jest
przyporządkowana  do  pęcherza  moczowego.  Z  punktu  widzenia  TCM  pęcherz  jest
odpowiedzialny nie tylko za wydalanie niepotrzebnych płynów z organizmu, ale jest
także związany z „terytorium i miejscem przebywania, z domem rodzinnym i życiem“.
Jeżeli  ktoś  obcy  wkroczy  na  ten  obszar  bez  pozwolenia,  ten  obszar  naruszy  lub  go
odbierze,   to  człowiek  odczuwa  to  jako  dolegliwości  pęcherza,  jak  np.  zapalenie
pęcherza, krwiomocz, obniżenie pęcherza, polipy, a nawet  nowotwór złośliwy.

Aktualnie jesteśmy świadkami dramatycznej wędrówki ludów. W roku Ognistej
Małpy fala uchodźców będzie nadal wzrastała, a zamknięte granice nie będą w stanie
powstrzymać tego potopu. Ta wędrówka ludów będzie przyczyną psychosomatycznych
dolegliwości  Pęcherza  zarówno  u  rdzennych  mieszkańców (Europejczyków),  jak  i  u
imigrantów.   Dolegliwości  te  nie  będą  z  pewnością  uzewnętrzniać  się  w  formie
zapalenia pęcherza  lub krwiomoczu,  ale  na pewno zwiększeniu ulegną silne  reakcje
epileptyczne, jak przemoc i społeczny paraliż. Meridian pęcherza jest najpotężniejszym
meridianem ciała,  który chroni i  kontroluje wszystkie Zang Fu (organy Yin- i  Yang)
znajdujące się pod jego wpływem. W Tai Yang nogi (Pęcherz) krążą WEI YANG – nasze
siły obronne organizmu, które przed południem, po wstaniu z łóżka rozchodzą się po
plecach,  a Zang Fu chroni  przed wpływami patogennymi i  skaleczeniami.  Ten mały
organ jest tak samo potężny jak pęcherzyk żółciowy i nie można go nie doceniać.

W Tai Yang mamy do czynienia z bardzo ruchliwą energią YANG (WEI YANG),
która musi być stale w ruchu po to, aby usunąć wpływy patogenne. To z pewnością
jedna z przyczyn, dla których osoby urodzone w roku Małpy bardzo lubią podróżować
lub  też  są  z  natury  bardzo  niespokojne.  Ponieważ  meridian  Pęcherza  Moczowego
przechodzi przede wszystkim przez plecy, szpik kostny, centralny system nerwowy i
mózg, bardzo często do patologii centralnego systemu nerwowego dochodzi u ludzi z
energią  małpy  jako  filarem  godziny.  Należy  tutaj  podkreślić  różnicę  jakościową  w
zależności  od  elementu.  W  nadchodzącym  roku  dochodzi  jeszcze  ogień,  tak  jak
zwiększający  się  ogień  w  Tai  Yang,  w  związku  z  czym  wzrasta  ryzyko  Nei  Feng
(wewnętrzny wiatr) albo zapalenia opon mózgowych.

Różne filary

Filar roku wskazuje na bardzo duże niepokoje społeczne. Te niepokoje już się
zaczęły,  na  pewno  zwiększą  się  jeszcze  w  roku  Małpy  i  mogą  doprowadzić  do
zbiorowego  opistotonusu, epilepsji lub  Zhong Feng (udar). Należy uważać na rewolty,
przemoc i zbiorowe urojenia.



Filar  miesiąca  oznacza  zmiany  zawodowe  oraz  duże  zmiany  społeczne.
Drastycznie zwiększy się bezrobocie,  ponieważ nie ma już prawdziwego społecznego
JING = pieniędzy (Nerki – niedobór Yin), a Pęcherz (MAŁPA) dostanie się do obszaru
nadmiaru i gorąca.
KUN LUN GEBIET

Filar dnia wskazuje na konflikty w rodzinie. Ze względu na duże społeczne cięcia
w rodzinach dojdzie do niepokojów i konfliktów. Brakuje pieniędzy = JING = woda, co
oznacza, że  Pęcherz z Nerkami będą przepełnione tylko Pustym Gorącem. 

Filar godziny wskazuje nie tylko na dolegliwości  pęcherza,  ale także prostaty,
macicy, a przede wszystkim pleców, serca,  centralnego systemu nerwowego i mózgu.
Zabronione jest w tym roku palenie papierosów, tak samo jak ostre i gorące przyprawy,
ponieważ niedobór Yin płuc może wywołać jeszcze więcej Gorąca w Pęcherzu (zegar
narządów).

Punkt otwarcia roku to pęcherz 60 – Kun Lun.

Mitologiczne znaczenie KUN LUN:

Góra w mitologii chińskiej znana jest jako daoistyczny raj. Według legendy 
pierwszą podróż odbył tam król Mu Wang (1001 do 946 przed narodzinami Chrystusa) 
z dynastii Zhou. Odkrył tam rzekomo pałac Jade należący do Huáng Dì, mitycznego 
Żółtego Cesarza i spotkał Xiwangmu, Królową Matkę Zachodu, która również posiadała
tam swoją mitologiczną siedzibę. Z tego powodu góra Kunlun była traktowana jako 
miejsce, w którym można było stać się nieśmiertelnym. Zgodnie z mitologią żyli tam 
m.in. Xian, nieśmiertelni.

Pęcherz 60 – KUN LUN to punkt JING pęcherza, który w pierwszej kolejności
działa  zsyłająjąco  i  oczyszczająco.  Punkt  ten  łączy  Płuca  z  Pęcherzem  oraz  może
pobudzać  drogi  przeczyszczające  do  usunięcia  wilgoci,  która  przedostała  się  do  Tai
Yang i odprowadzać gorącą wilgoć z pęcherza i nerek (zapalenie pęcherza moczowego –
zapalenie nerek). Ruch w dół KUN LUN jest również stosowany do wywoływania bólów
porodowych (wydłużony przebieg porodu) oraz w celu zlikwidowania zastoju krwi w
macicy  (problemy  przy  oddzieleniu  łożyska).  KUN  LUN  otwiera  także  Tai  Yang  i
naczynia LUO, łagodzi bóle i jest ceniony jako punkt dla kręgosłupa szyjnego, przede
wszystkim  wtedy,  kiedy  dolegliwości  kręgosłupa  szyjnego  zostały  wywołane  przez
FENG SHI – wiatr i wilgoć. KUN LUN, jak wszystkie punkty JING, może być również
stosowany przy lokalnych dolegliwościach.

KUN LUN opisuje  patologie  roku,  jak  dolegliwości  kręgosłupa  szyjnego,  bóle
karku,  nadciśnienie  tętnicze,  epilepsja,  problemy  ze  wzrokiem,  zapalenie  pęcherza,
zapalenie nerek itd. Ważnym jest przede wszystkim zrozumienie, że te dolegliwości są
wywołane  nie  tylko  przez  nieprawidłowe  działanie  ustrojowe,  ale  przede  wszystkim
przez:  A-  energię  roku,  B-  dolegliwości  psychosomatyczne  lub  terytorialne,  C-
wyniszczenie Yin przez puste Gorąco – Nerki niedobór Yin > pęcherz nadmiar Yang.
Rok  Ognistej  Małpy  przyniesie  ze  sobą  na  pewno  urologiczne  oraz  neurologiczne
dolegliwości (Parkinson, stwardnienie rozsiane itd.). Bardzo ważne jest dbanie o Yin,
po to aby uniknąć pustego Gorąca Nerek i zyskać większe bezpieczeństwo finansowe
dzięki mniejszym wydatkom.



Heksagram 23 – Rozłam

Yin (KUN) rośnie i  wypędza (GEN) ostatnią linię Yang w  pozycji  6.  Ciemność Yin
wypędza  Yang, stoimy przed ogromną zmianą i niestety, ale nie możemy zbyt wiele
zrobić, poza pogodzeniem się ze zmianami i pilnowaniem Yin. Heksagram potwierdza
energię roku i funkcję punktu akupunkturowego – KUN LUN. Położenie polityczne i
społeczne jest bardzo trudne, a społeczeństwo znajduje się blisko społecznego wylewu
krwi do mózgu.  Nieobecność prawdziwego JING (prawdziwych pieniędzy),  a przede
wszystkim Drzewo Qi (wydajność) i stały wzrost finansowej oraz społecznej kontroli i
wojen (Metal) nie stanowią na pewno dobrej  prognozy. Nie studiowałem ani ekonomii,
ani  socjologii  i  przy sporządzaniu prognozy stosuję wyłącznie moją wiedzę TCM i  I
GING. Nie chcę wzbudzić wrażenia, że moje diagnozy są tylko negatywne, ale I Ging
zawsze mówi prawdę, a energia roku potwierdza zagrożenie. Dlatego przekazuję wam
moje wewnętrzne zalecenie, dbajcie o Yin i zdecydujcie się na ponadczasowe wartości.
Fale Yin i Yang ponadczasowego BYTU nie mogą zostać zatrzymane, co najwyżej 
złagodzone poprzez wyrozumiałość i mądrość.  
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