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Ce ne aduce Anul Şarpelui de apă?
Un spectacol de artificii care a luminat
cerul minute în şir, muzică şi dans. Aşa au
intrat în Noul An, cel al Şarpelui de apă,
chinezii din Beijing. Sărbătoarea durează
două săptămâni şi e cunoscută sub numele
de „Festivalul Primăverii”. În calendarul
chinezesc, fiecare an este reprezentat de
unul dintre cele 12 animale care alcătuiesc
un ciclu calendaristic: şobolanul, boul,
tigrul, iepurele, dragonul, şarpele, calul,
capra, maimuţa, cocoşul, câinele şi porcul.
Fiecărui semn i se asociază, pe rând, şi unul
dintre cele cinci elemente fundamentale
ale universului: lemnul, focul, pământul,
metalul, apa.

P

otrivit astrologilor, Anul Şarpelui va
trebui să ne îndemne la înţelepciune
şi prudenţă. Precedenţii ani ai Şarpelui
au fost marcaţi de atacurile teroriste din 11
septembrie (2001), de mişcarea democratică
din Tiananmen înăbuşită în sânge (1989) şi de
atacul japonez de la Pearl Harbour (1941).”Este
un an al catastrofelor... Multe lucruri se vor
derula foarte prost”, previne Tan Khoon Yong,
de la cabinetul de geomanţie Way OnNet
Group.”Uniunea Europeană riscă să se destrame,
moneda euro va fi în dificultate”, a adăugat acelaşi
astrolog. Apa reprezintă frica, teama. Ea se află
chiar deasupra focului, care reprezintă bucuria
şi optimismul. Opoziţia dintre cele două semne
se va exprima în luna mai, au explicat prezicătorii
chinezi. Potrivit lui Chow Hon-ming, un
astrolog din Hong Kong, China şi Japonia se
vor înfrunta în luna mai, în timpul unui conflict
scurt, precum „doi şerpi” care se luptă. Relaţiile
dintre cele două ţări s-au deteriorat în 2012,
din cauza unui arhipelag nelocuit aflat în Marea
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Chinei Orientale, revendicat de autorităţile de
la Tokyo şi de la Beijing. Bursele mondiale vor
cunoaşte o traiectorie sinuoasă, dar uneori rapidă
şi agresivă, asemănătoare reptilei, prezice Mak
Ling-ling, maestru feng shui din Hong Kong.
Însă nu totul va merge prost pe plan mondial.
Noul conducător chinez, Xi Jinping, va prelua
prerogativele preşedintelui celei de-a doua puteri
economice mondiale, în luna martie.”El trebuie
totuşi să fie atent la starea lui de sănătate. Riscă să
sufere de pe urma unei căzături în luna noiembrie,
dacă va călători în acea perioadă”, afirmă Chow
Hon-ming, care îi sugerează liderului chinez să
evite „Rusia şi Europa” în toamna acestui an.
În zodiacul chinezesc, Şarpele reprezintă
misterul, frumuseţea şi înţelepciunea. Şarpele
este considerat o zodie enigmatică, intuitivă,

introspectivă, rafinată. Cei născuţi în zodia
Şarpelui sunt buni mediatori şi oameni de
afaceri pricepuţi. Îi conduc bine pe ceilalţi,
sunt motivaţi şi hotărâţi să reuşească. Sunt
afectuoşi cu familia şi cu prietenii, dar nu-şi
arată această latură a personalităţii faţă de colegi
sau de partenerii de afaceri. Conform tradiţiei
chinezeşti, un Şarpe în casă este de bun augur,
deoarece familia nu va suferi de foame. În
cultura occidentală, şarpele este adesea văzut şi
ca o forţă malefică, capabilă de a ispiti omul şi
de a-l pune în situaţii dificile. Elementul cosmic
al anului 2013 este Apa Neagră, iar elementul
primar - Apa, caracterizată prin mobilitate,
dinamism şi schimbare. Culorile dominante şi
aducătoare de noroc sunt negrul, albastrul şi
verdele.

