
AHVI aasta energia annab teada, aitab vempude tegemisest ja mõttetust rahmeldamisest. On 

aeg võtta vastutus ja vaadata kuhu oled jõdunud ja kuidas edasi lähed. Kasuta oma loovat 

mõtlemist, julgust, tegutsemislusti, süsteemsust, et võita takistused ja viia ellu oma 

eesmärgid. Kas sa ikka tead, mis on sinu eesmärk? Kas Sa tead kes, kellega, kuidas ja kuhu 

Sa oled teel? 

Eelmine aasta oli ettevalmistusaasta. Tea, et sellises olukorras nagu sa Ahviaasta eelõhtul 

oled, siis nüüd jätkuvad sündmused peadpööritava kiiruse, elegantsi ja tarkusega. Enam 

pidurdada ei saa, kas toimub tõus puude latvadesse või kukud ….  

Iseennast tasub näha kui tervikpilti ja vaadata oma hetkeseisu läbi 8 eluvaldkonna ehk 

8 bagua tsooni.  

Uurime, toetame, aktiveerima ning vajadusel kaitseme neid valdkondi, mis on hetkel meie elus 

olulised ja vajalikud. Aasta jooksul, kui vajadus muutub, võib ka bagua tsoonide 

toetamist/aktiveerimist muuta.  

NB! Olulised punktid meie kodus sel aastal on peauks, magamistuba ja elutuba.  

KESKUS. Bagua ja aasta energia eripärast tingituna on eriti oluline inimese 

füsioloogia, meditsiini areng, ennetustöö, elustiili muutused, kellegi/millegi eest 

hoolitsemine. Seega on peamine teema inimese tervisklik, terviklik tasakaal. Tervist 

saab toetada Keskuses, abikaart Tervise buda.  

KARJÄÄRI, õigete valikute tsoon. See eluvaldkond annab teada: on kindlal teel 

kõndimise aeg. Märgusõnad on kannatlikkus ja kindel plaan. See bagua tsoon toetab 

poliitikat, võlgade sissenõudmist, kurjategijate kahjutukstegemist, personaalset 

nõustamist ja taastumist, keeleõpet, õigusteadust, kirurgiat, hambaravi, psühholoogiat 

ja nõustamist. Kuna see aasta soosib muutumist, pöördeid eluteel, on soovitatav Ahvi 

sümboolika panna välja just sellesse tsooni.  

NB! Kui sinu kodu peauks või peamine ruum (vt eespool) asub selles alas, siis on see valdkond 

häiritud. Feng shui abikaarti kasutatakse siis kui vajatakse kaitset (nt peaukse asukoha puhul) 

või kui soovitakse eelpool mainitud valdkondi kaitsta, aktiveerida. Abikaart Sinine 

ninasarvik. 

SUHETE tsoon. Kui teie magamistuba asub suhete tsoonis või kui kabinet asub büroo 

suhete tsoonis, siis olete võitnud jackpoti. Õnn elab ja areneb! Sellele vaatamata ei tohi 

muutuda laisaks, vaid liikuda nii isklikes kui ärisuhetes järjekindlalt edasi Sel aastal saab 

suhete tsooni kaudu aktiveerida ja toetada kirjutamist, joonistamist, reisimist, üldse 

õppimist ja õpetamist. Siit saab toetada partneri otsingu-leidmise energiat, romantilisi 

suhteid, rasestumist ja rasedust, abiellumise, suurte pidustuste energiat, naiselikkuse 

energiat.  

NB! Kui sinu kodu elutuba asub selles alas, siis on see valdkond häiritud. Feng shui abikaarti 

kasutatakse siis kui vajatakse kaitset (nt elutoa asukoha puhul) või kui soovitakse eelpool 

mainitud valdkondi kaitsta, aktiveerida. Abikaart „JIA“. 
 

 

 

PEREKONNA, sugupuu ja mineviku tsoon. Selle tsooni energia annab teada: 

sa pead olema valmis riskima, olema julge ja mitte kartma muutusi. Tsooni energia 



lubab edu, kuulsust, lõbu, säravat elu, meelelahutust, võimalust tegeleda hobidega, 

abieluõnne, uusi projekte ja uusi võimalusi. Siit saab luua oma mainet, oma rolle, oma Mina. 

Kes ma olen, kellena ma ennast tunnen? Samuti toetab see bagua ala reklaami, turundusi, 

ilumaailma, etendusi (teatrit) ja loovust.  

NB! Kui sinu kodu peamine ruum (vt eespool) asub selles alas, siis on see valdkond häiritud. 

Feng shui abikaarti kasutatakse siis kui vajatakse kaitset (nt peamise ruumi puhul) või kui 

soovitakse eelpool mainitud valdkondi kaitsta, aktiveerida. Abikaart 9 lindu. 

RAHA, rikkuse ja rahulolu tsoon. Selle tsooni energia annab teada: aitab minevikus 

sorkimisest, loobu, millest loobuma pead ja mine edasi. Suund on tulevikku. Muuda harjumusi, 

moderniseeri ennast, ole ajakohane, hakka pihta puhtalt lehelt. Paljud kasutavad selle tsooni 

jõudu, et leida hästitasustatud töö, vahetada töö- või elukohta. Tsoon toetab tuleviku 

õitsengut, tarkust, intellektuaalset võimekust, reisimist, raha. Selle tsooni kaudu saab toetada 

Draakoni ja Mao lapseõnne, naisenergiat. Samas annab tsoon ka hoiatuse: eelkõige siis 

kui siin asub magamistuba, elutuba – olemas on röövimise, äravõtmise, kadumise 

energia. NB! Feng shui abikaarti kasutatakse siis kui vajatakse kaitset (nt peamise 

ruumi puhul) või kui soovitakse eelpool mainitud valdkondi kaitsta, aktiveerida. 

Abikaart Sinine draakon. 

ABISTAJATE, õpetajate ja reiside tsoon. Selle tsooni energia on rahutu, mis toob 

kaasa tülisid, vaidlusi, konkurentsi ja konflikte, segadusi seadusandlusega. Samuti 

häirib selle tsooni rahutus suhteid laste ja vanemate vahel. Selle tsooni kaudu saab 

toetada mehelikku energiat, ärilist mõtlemist, suurendada sissetulekuid, 

kinnisvaratehinguid ja üldse infovahetust. Ja mis peamine selle tsooni kaudu saab 

toetada laste saamist, rasestumist.  

NB! Kui sinu kodu peauks või peamine ruum (vt eespool) asub selles alas, siis on see valdkond 

häiritud. Feng shui abikaarti kasutatakse siis kui vajatakse kaitset (nt peaukse asukoha puhul) 

või kui soovitakse eelpool mainitud valdkondi kaitsta, aktiveerida. Abikaart Äikesesau. 

LASTE, loovuse ja tuleviku tsoon. See eluvaldkond on sel aastal seotud koolitustega, 

intellektuaalse ajaviitega, filosofeerimisega. Selle tsooni tsooni kaudu saab toetada 

meest, meesalget ning aitab mehel leida sõpru, koostööpartnereid, aitab ellu viia 

projekte. Tsooni teine pool on seotud ilu, mõnu ja kirega, nagu reisimine, hobid, 

romantika, seksuaalsus, erootika, kirg, meelelahutus. 

NB! Kui sinu kodu peamine ruum (vt eespool) asub selles alas, siis on see valdkond häiritud. 

Feng shui abikaarti kasutatakse siis, kui vajatakse kaitset (nt peamine ruum) või kui 

soovitakse eelpool mainitud valdkondi kaitsta, aktiveerida. Abikaart Topeltõnn 

pojengidega.  

TEADMISTE ja töö iseendaga tsoon. See bagua ala on sel aastal tugevalt 

häiritud. Kui soovid selles alas remonti teha, siis pead arvestama hoiatusega. Kui aga 

kodu on üheaegselt renoveerimisel, siis see hoiatus ei kehti (alusta kodu remonti 

mõnest muust tsoonist). Kui siin alas midagi jõuliselt teha, siis vajub energia tsoonist 

välja ning see mõjutab eelkõige tervist ja raha. Selle tsooni kaudu saab toetada inimese 

tervislikku (vaimne, füüsiline) tasakaalu. Ära kasuta selles alas palju tule energiat, punast.  



NB! Kui sinu kodu peauks või peamine ruum (vt eespool) asub selles alas, siis on see valdkond 

häiritud. Feng shui abikaarti kasutatakse siis kui vajatakse kaitset (nt peaukse asukoha puhul) 

või kui soovitakse eelpool mainitud valdkondi kaitsta, aktiveerida. Abikaart Buda silmad.  

KUULSUSE, maine ja hea nime tsoon. Selle tsooni energia annab teada: neid, 

kes on oma tegemistes distsiplineeritud, sihikindlad, kes austavad traditsioone ja 

seadust ootab ees edu. See bagua ala toetab vastutustundlikke suurte kogemustega 

inimesi, ka pensionäre nende ettevõtmistes. Selle tsooni ebakindlus toob kaasa rahutust 

suhetes, seksiskandaale, lahutusi, reetmist, truudusetust, umbusaldust.  

NB! Kui sinu kodu peamine ruum (vt eespool) asub selles alas, siis on see valdkond häiritud. 

Feng shui abikaarti kasutatakse siis kui vajatakse kaitset (nt peamise ruumi asukoha puhul) 

või kui soovitakse eelpool mainitud valdkondi kaitsta, aktiveerida. Abikaart Sinine hobune.  

RAHAenergia on selle aasta sünnikaardis täiesti olemas, küsimus on pigem 

selles, kas seda suudetakse tasakaalustada. Seetõttu on soovitav kanda terve aasta 

jooksul rahakoti vahel abikaarti Sinised kalad.  

 

Allpool on näha bagua asetus kodus, ettevõttes, aias jne. Rohelised nooled tähistavad 

ainuvõimalikku sissepääsu. 
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