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Rok Koguta będzie z pewnością bardzo ciekawy. Energetycznie rok ten będą charakteryzowały
takie jakości jak: niedobór Yin, Puste Gorąco i Gorąco Krwi.
Przekładając to na sferę gospodarczą i ekonomiczną, rok Koguta może być dla wielu bardzo
niebezpieczny. Moja rekomendacja jest taka, aby bardzo uważać na Yin, szczególnie na pieniądze
(w domu) i na niepotrzebne wydatki. Aspekt YIN będzie w tym roku bardzo zagrożony,
szczególnie JING, czyli pieniądze, ale także bezpieczeństwo w znaczeniu ogólnym. Nie
powiększałbym na Waszym miejscu gabinetu ani nie kupowałbym nic na kredyt. Sytuacja
polityczna, ekonomiczna i socjalna rozwijają się raczej w kierunku niepokoju, przemocy i wojen
domowych. Zapewne słyszeliście o tym, jak jeden manewr w polityce finansowej (wycofanie
dwóch nominałów) sprawił, że wiele osób w Indiach straciło w ciągu jednej nocy sporo pieniędzy.
To spotkało zapewne tych najbiedniejszych, a nie tych najbogatszych...
W tej chwili dominują dwa elementy, które niszczą element Drzewa, a są to Woda - siła pieniądza,
władza finansowa (system bankowy, przemysł farmaceutyczny, przemysł spożywczy ...) i Metal:
podatki, kontrole podatkowe, aplikacje elektroniczne dostępne w smartphonach, na Facebook'u,
Twitterze, dostępne w internecie i w telewizji. I to ostatnie dzieje się za naszym przyzwoleniem.
Policja, wojsko, wojny, nadzór kamerami i nadzór przez iPhone to są też przejawy Metalu, które
ograniczają i niszczą Drzewo. A żyjemy przecież w systemie demokratycznym, taka jest
przynajmniej oficjalna wersja.
Rok Koguta wskazuje na załamanie, kryzys w sferze finansów. Prawdziwych pieniędzy i tak nie ma
już od dłuższego czasu. Najbiedniejsze warstwy społeczeństw, czyli bezrobotni, bezdomni będą
"wyciszani" za pomocą niewielkiej ilości pieniędzy, alkoholu, marihuany i gier komputerowych,
wszystko po to, aby zmniejszyć ryzyko wojny domowej. Wyobrażacie sobie, co by się stało, gdyby
nagle zniknęła cała opieka socjalna? We Francji były przez moment ograniczenia w pomocy
socjalnej i wiele samochodów zostało podpalonych od Paryża po Marsylię.
Kapitalizm może nadal istnieć tylko w oparciu o kolejne destrukcje. Pomiędzy dwoma okresami
gospodarka rozkwita, by później zostać zniszczoną. Nie ma tutaj miejsca na etyczne zachowania,
chodzi tylko o utrzymanie władzy i pieniędzy (Jing=Woda) i przemocy/kontroli Metalu. Wojny są
przygotowywane latami. To są bardzo przemyślane programy, które potrafią nakręcić produkcję i
siłę nabywczą kosztem śmierci wielu ludzi i kosztem zniszczenia całych krajów i miast. Warto w
tym miejscu przypomnieć słowa prezydenta Obamy: " Nie może być tak, żeby 1% społeczeństwa
kontrolował pozostałe 99%."
Heksagram roku to nr 24, Powrót. Wskazuje on na budzenie się Yang przeciwko panowaniu Yin. To
jest heksagram obrazujący wiosnę, Światło rozświetla Ciemność, a pianie koguta obwieszcza
wschód słońca.
Wznoszenie się światła może być zarówno pozytywne jak negatywne. W odniesieniu do sytuacji
politycznej i ekonomicznej należy to rozumieć raczej negatywnie, gdyż dla społeczeństwa oznacza
to, że nie będzie dość Yin, substancji, pieniędzy i bezpieczeństwa albo nie będą dla ludzi widoczne.
Przemiana zdecydowanie już się rozpoczęła, bo jak wynika z księgi I Qing - to zwykli obywatele
(pierwsza linia) wywołują transformację.
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Heksagram 24 traktowałbym jako zapowiedź gospodarczego "udaru" Zhong Feng albo jako
przygotowania do czegoś gorszego... Historycznie patrząc wojny były sztucznie przygotowywane, a
przede wszystkim wyrastały z problemów społecznych (1936). I wtedy pojawiał się wybawca, który
proponował radykalne rozwiązanie. Ale na początku musi pojawić się potrzeba i przede wszystkim
obraz wroga. To tak jak ze szczepieniami. Obraz wroga zostaje stworzony przez hipnotyczne
powtarzanie, aby "wcisnąć" ludziom i to nawet zgodnie z prawem gotowe rozwiązanie. Jeśli nie
można się odwołać do konkretnego wroga, wirusów, bakterii to trzeba wykreować jakieś
niebezpieczeństwo.
Jeśli chodzi o zdrowie w roku Koguta trzeba mieć na uwadze stany zapalne. Będą to stany zapalne
rozwijające się na bazie niedoboru Yin z pustym gorącem i gorącem Krwi. Ogniska zapalne będą
trudne do wykrycia, należy ich szukać w warstwach Yin, w Dolnym Ogrzewaczu i na poziomie
Krwi.W tym roku należy troszczyć się o Nerki, w nich mogą pojawiać się patologie takie jak:
zapalenia miedniczek nerkowych, zapalenia pęcherza moczowego, krwiomocz, ale także
dolegliwości ze strony centralnego systemu nerwowego, jak np. zapalenie opon mózgowych.
Wznoszące się puste gorąco może dosięgnąć poprzez Kanał Du Mai centralny system nerwowy i
przede wszystkim mózg oraz narządy zmysłów.
Recepturami ważnymi w tym roku bedą na pewno:
- San Bao Tee, bo jest to wspaniała receptura ziołowa, która wzmacnia Yin nie prowadząc do
wytworzenia wilgoci
- Yin Root, bardzo skuteczny tonik Yin (podobnie jak San Bao Tee)
- Clearing the Heat to receptura dobra, gdy występuje niedobór Yin z pustym gorącem
- Hot Stream to z kolei receptura do leczenia zapaleń pęcherza w stanie ostrym
Nerki i Serce są połączone w warstwie Shao Yin, są więc zawsze w tym samym stanie
energetycznym. Ponieważ w tym roku aspekt Yin będzie osłabiony, można się spodziewać zaburzeń
snu. Polecam pod tym kątem preparat Deep Sleep Forte i herbatkę Good Dreams Tee.
Bardzo ważna i przydatna będzie w tym roku także receptura Burnout Relief, bo puste gorąco
prowadzi bardzo szybko do nadmiaru w pęcherzyku żółciowym. Preparaty Wu Shen są także godne
polecenia w tym roku.
Ziołem roku będzie Huang Bai, phellodendri cortex, a punktem akupunkturowym Nerka 2, Rang
Gu. Recepturą ziołową roku będzie:
Zhi Bai Di Huang Tang, w jej skład wchodzą:
Anemarrhenae rhizoma - Zhi Mu
Phellodendri cortex - Huang Bai
Rhemanniae radix - Sheng Di Huang
Poria cocos - Fu Ling
Dioscorea rhizoma - Shan Yao
Alismati rhizoma -Ze Xie
Moutan cortex - Mu Dan Pi
Corni fructus - Shan Zhu Yu
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