Previziuni pentru 2010 - Anul Tigrului de Metal

Calendarul chinezesc, cunoscut si sub numele de Calendarul fermierului sau Calendarul Hsia,
este un sistem incredibil de exact, care nu numai ca inregistreaza trecerea timpului, dar este si
un sistem de prezicere a viitorului. Sistemul traditional de prezicere a viitorului – Cele patru
Coloane ale Destinului – consta in descifrarea destinului unei persoane in functie de momentul
nasterii, prezentat in formatul specific caledarului Hsia. Trasatura unica a acestui calendar o
reprezinta faptul ca toate informatiile legate de momentul nasterii: anul, luna, ziua si ora sunt
“traduse” sub forma celor cinci elemente: metal, apa, lemn, foc si pamant, elemente care sunt
considerate a fi componentele de baza din care este facut Universul.
Relatia dintre cele cinci elemente ajuta la prezicerea cu acuratete a ceea ce ii rezerva viitorul
unei persoane si, prin urmare, se poate folosi aceasta informatie, intervenindu-se (folosind
metodele specifice) pentru a spori norocul si pentru a minimaliza ghinionul din viata persoanei.
Anul 2010, este conform calendarului Hsia, anul Tigrului si este simbolizat de doua elemente:
metal peste lemn. Conform ciclului nasterii si al distrugerii, care guverneaza relatia dintre
elemente, metalul este distrugatorul lemnului. Prin urmare
aceste elemente se afla intr-un ciclu distructiv cu o relatie conflictuala. Din pacate acest lucru
presupune ca anul 2010 nu va fi unul linistit, anuntand conflicte internationale. Elementul metal
yang de deasupra, este reprezentat simbolic sub forma unei sabii. Acest element este asociat
intotdeauna cu puterea militara masculina. Tigrul de dedesubt se potriveste cu forta distructiva
a unei sabii metalice reci. Tigrul este deasemenea o stea zburatoare a metafizicii chineze. Prin
urmare, cel mai bun simbol pentru anul care vine este un vehicul de lupta blindat – un tanc.
Anticipez ca relatia dintre aceste elemente va aduce un an de conflict si dizarmonie in relatiile
internationale, si va fi un an cu mai multe conflicte armate si dispute. Metalul yang este
deasemenea un simbol pentru leadership, loialitate fata de prieteni si simtul justitiei. Prin
urmare, acest lucru ar putea insemna un mai mare risc de conflicte globale cu tari care se
sustin si semneaza aliante militare.
Metalul yang este si un element destructiv si reprezinta o arma ce poate face rau in urma
folosirii nesabuite. Prin urmare va fi necesar ca liderii lumii sa se stapaneasca si sa abordeze cu
calm neintelegerile si conflictele. Am invatat deja multe lectii din istorie si sa speram ca nu se
vor mai repeat aceleasi greseli.
Calendarul chinezesc este compus din cicluri de 60 de ani. Asta inseamna ca experimentam
acelasi an de metal yang peste tigru ca si in cazul anului 1950. Acesta era un an in care tarile
concurau in producerea unei bombe atomice. Presedintele Harry S. Truman a ordonat crearea
unei bombe atomice in ianuaria 1950. Tot in acelasi an, in luna martie, Uniunea Sovietica
anunta ca deja are o bomba atomica, iar in luna iunie a izbucnit razboiul in Korea iar trupele
S.U.A au intrat in lupta de partea Koreei de Sud. In luna noiembrie armata chineza a intrat in
Korea si a lansat un contraatac masiv impotriva Coreei de Sud si a S.U.A. Toate acestea sunt
lectii amare ale trecututlui asociate distrugatorului metal yang. Sentimentul de loialitate si
dorinta de justitie poate conduce marile puteri sa intervina pentru tarile partenere si sa
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transforme conflicte mici in distrugeri la scara larga.
Metalul yang are un sarm masculin si un aspect eroic. Dorinta de justitie si de a-i ajuta pe cei
slabi il atrage adesea catre o cariera in politica, in armata sau in justitie. Prin urmare, nativii
acestui semn dau impresia de forta, masculinitate si eroism. Cateva exemple de oameni celebri
nascuti sub semnul Metalului Yand sunt Arnold Schwarzenegger, Regina Elisabeta a II-a, Papa
Benedict al VXI-lea, Carlos Santana, Gianni Versace, Tiger Woods, Keith Richards, Rene
Zellweger, Sheryl Crow, Margaret Thatcher si Hamid Karzai. Metalul yang este un element
intalnit des in ocupantii unor meserii din domeniul high tech precum si in industria medicala.
Multi oameni de marca din industria high tech si a computerelor sunt nascuti sub semnul
metalului yang. Cateva exemple renumite sunt Jerry Yang de la Yahoo, Jeff Bezos de la
Amazon si Steve Case de la AOL.
Tigrul apartine elementului lemn si reprezinta inceputul primaverii, perioada in care copacii si
plantele isi incep cresterea. Tigrul contine samanta focului iar luna februarie este considerate
luna de nastere a elementului foc. Prin urmare, in interiorul Tigrului este ascunsa multa energie
a focului. Istoria ne-a aratat ca Tigrul este asociat cu energia nucleara. In ultimul an al Tigrului
de metal, in 1950, atat SUA cat si URSS concurau in crearea unei bombe atomice. Acest an
este deasemenea un an cu multe accidente legate de energia nucleara sau atomica. Pe 12
febr. 1950, in ziua Tigrului, luna Tigrului si anul Tigrului, Albert Einstein a avertizat ca energia
nucleara ar putea conduce la anihilarea reciproca. Pe 13 febr., acelasi an, Fortele Aeriene SUA
au pierdut la vest de zona de coasta canadiana, un bombardier care transporta o bomba
atomica. Pe 10 noiembrie, acelasi an, un alt bombardier al Fortelor Aeriene americane a fost
obligat sa arunce o bomba nucleara si sa o detoneze deasupra orasului Quebec, Canada.
Deasemenea, accidentul de la Cernobil, a avut loc intr-un an al Tigrului - 1986, si intr-o zi de
Metal Yang.
Prin urmare intr-un an de Tigru de metal, exista mari sanse ca siguranta nucleara sa fie o
problema de actualitate si pot avea loc chiar si accidente nucleare. Alte dezastre naturale care
implica foc ar putea fi focurile forestiere sau eruptiile vulcanice.
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