
Domineerivad energiad on Tuli ja Metall ning ärevust toob sisse päevamärk Puu. 

Tulikuke aasta 28.01.17.-15.02.18. 

Kui Tuliahv toimis nagu suur buldooser, mis kooris pealispinna maha, siis nüüd hakkavad 

ilmuma igasugused sündmused nii head kui halvad. Kindlasti ei tule lihtne aasta, kuid 

võib saada murdeliseks ajaks maailmas ja kogu inimkonna jaoks. See aasta on täis 

meeldejäävaid sündmusi globaalsete muutustega, igasuguste avastustega ja 

avalikustamistega. Aasta värv on punane, pigem, tumepunane, purpur. Kuid 

aastaenergiate rahustamiseks soovitatakse kanda pigem terrakota, pruunikaid ja 

kollakaid toone. Kui on vajadus keerulist olukorda kiiresti maandada, aga ka tervist 

hoida, siis on mõistlik tuua oma ellu Vee elemendi energiat, hallide-lillade toonide abil.  

Tulikukk on seotud õiglustundega ja saab universumilt abi, et takistada või peatada 

üleüldist kurjust. Tuli on puhastava jõuga. Sel aastal on võimalik tõusta tuhast nagu 

fööniks. Hiinlased nimetavadki tulikukke fööniksiks. Edu järgib neid inimesi, kes ei looda 

lihtsalt hakkama saada. Tulikukk on töökas, kvaliteetne, visa, korrektne ja kirglik. Kui 

vaja tuleb teha tööd ka teiste jaoks. See on aeg, mil motiveeritud ja ambitsioonikad 

inimesed saavad panna aluse oma edule ja heaolule - ettevaatlikult, samm-sammult oma 

eesmärgi suunas, mitte liiga suure käraga. 

Meie tasakaalustatud elus ehk baguas on enam häritud tsoonid Maine tsoon (maine, 

õnnetused), Abistajate tsoon (haigused, tervis) ja Suhete tsoon (röövimised, ka suhete 

röövimised). Vaatame eluvaldkondi ehk bagua tsoone lähemalt. 

Keskus. See tsoon on sel aastal seotud algustega, uuendamisega, muutustega. Seega 

on oluline teha õige valik, hoida sellest kinni, mitte tegeleda korraga mitme ebaolulise 

asjaga. See tsoon toetab neid, kes alustavad midagi uut, äritegevusest ja 

tervise toetamist. Eriti hea kui Sinu kodu peamine ruum (magamistuba, 

kabinet) jääb sellesse alasse. Selle tsooni energia toetab avastajaid, 

leiutajaid, üldse julgeid ja hakkajaid. Samuti saab siitkaudu anda hoogu 

juurde reisimistele, ka turismi arendamisse. Selle tsooni kaudu saab 

aktiveerida kõiki eelpoool mainitud valdkondi. Kasuta abivahendina Metalli 

energiat ehk abikaarti, kus on kujutatud draakoni ja fööniksiga münti. Samuti sobib 

siia alasse panna aastaloomamärgi Kuke pildi, foto, märgi jne. 

Karjääri tsoon. Selle tsooni energia on sel aastal soosiv, aidates inimesi rahalistes 

projektides, autoriteediküsimustes ja pakkudes kaitset universumilt. See tsoon toetab 

eelkõige neid, kes on distsiplineeritud, sihikindlad, austavad traditsioone, seadust ja 

korda. Kui selles tsooni asub kodu peauks, siis oota meeldivaid uudiseid, sest 

peaukse kasutamine aktiveerib positiivseid energiaid. Kui selles tsoonis asub 

sinu kodu peamine ruum, magamistuba või kabinet, siis viibi selles ruumis 

rohkem aega ja sinu soovid täituvad. Selle tsooni kaudu saab toetada 

sõjaväelasi, riigiametnikke, juhte ja pensionäre. Samuti vaimseid, 



spirituaalseid nõustamisi ja tegevusi, aga ka uurimusi, avastusi ning koolitusi. 

Aktiveeritud tsoon aitab taastada rahumeelseid suhteid pärast tülisid, arusaamatusi (nii 

peres, sõpruskonnas kui ka ettevõttes). Selleks et saaksid kasutada maksimaalselt selle 

tsooni energiaid, kasuta siin abikaarti, mis kujutab fööniksiga portselanvaasi.  

Suhete tsoon. Selle tsooni energiad on sel aastal ohustatud, sest pealiskihi alt tulevad 

välja pettused, riiud ja segadused. Kui suudad jääda igas olukorras rahulikuks, siis on 

kõik hästi. Liigsed emotsioonid, aga lõhuvad kõik seosed, ka head. Suurim tarkus on 

hoida ennast tasakaalus. Eriti tugev mõju on siis, kui selles tsoonis asub kodu peamine 

ruum, magamistuba või kabinet. Sel juhul on tsooni toetamine lausa hädavajalik. Samas 

on siin ka head, sest selle bagua ala kaudu saab toetada tegevusi, mis on seotud aktiivse 

keelega, õppimisega, aktiivse müügiga, kirurgiaga, hambaraviga, ehete 

valmistamisega, high-tech tootmisega, psühholoogiaga, nõustamisega, 

turvastruktuuridega. Samuti saab selle ala kaudu aktiveerida reise, mis seotud 

veega (kruiisid). 

Selleks et see bagua tsoon kaitseks sind suhete katastroofist ja/või aitaks 

soovitud eluvaldkonnal toimida, on soovitatav kasutada siin abikaarti, mis 

kujutab veekaussi kahe küünlaga. NB! Purskkaev selles tsooni on ärritav. 

Perekonna tsoon. See tsoon on sel aastal heas toonuses, mõjutades eelkõige meie 

külluslikkust. See tsoon pakub võimalusi oma elu ümberkujundamiseks, seega tea mida 

tahad, mis meeldib. See võib pakkuda uut töökohta või vajadust töökohta/ametit muuta, 

ka lapseootele jäämist. Samuti on võimalik, et toimub vaimne nihe. Võimenduvad 

mingeid vaimsed ja füüsilised oskused, mis mõjutavad otseselt sinu tegevusi ja otsuseid. 

See ei ole lihtne. Seega on soovitatav selles piirkonnas mitte teha suuri ümberkorraldusi, 

remonti. Kui see ala on häiritud, võivad olla häiritud ka suhted vastassooga ja/või 

soovimatu rasedus. Samuti saab siitkaudu toetada järgmisi valdkondi: 

ehitust, kinnisvara, kaubandust, kindlustust, juriidilist tegevust, pangandust, 

laomajandust, toiduainetetööstust, personalitööd ja raamatupidamist.  

Kuidas tasakaalustada energiaid ja neid edule suunata? Selleks on soovitatav 

kasutada siin alas abikaarti, mis kujutab kahte kuuli hoidvat rõõmuküllast 

hoteid.  

Raha tsoon. Selle tsooni algenegria on sel aastal päris heas toonuses, kuid mõningane 

energeetiline nõrkus annab teada, et tuleb näha vaeva ja protsess võtab aega. On 

mõistlik seda bagua ala veidi tagant utsitada, sest tsooni aktiveerimine loob palju 

võimalusi koostööks aga ka uute trendide ja suundade tekkeks ning võimalusi uute 

plaanide realiseerimiseks.  

Kui selles bagua alas asub sinu kodu peamine ruum, magamistuba või kabinet, siis toob 

sinu tegevus sulle palju tagasi ja tulemit on hea kasutada ka tulevikus. Selle bagua ala 

kaudu saab toetada meelelahutust, hobidega tegelemist, abiellumist, aga ka 



tegevusvaldkondi, mis on soetud kontrollimiste, auditeerimise, hindamise ja analüüsiga. 

Samuti saab selle tsooni kaudu suunata muutustele ja arengule valitsemist ja 

valitsust.  

Kui Sa tunned oma elus seisakut, siis kasuta siin bagua alas kindlasti 

abikaarti, mis kujutab endast punase paelaga ühendatud 3 hiina münti. Hea 

kui saad abikaardi paigutada taime külge või lähedale. Ja vee, kui oled jäänud 

võlgade või juriidiliste probleemide lõksu, siis lisa siia tsooni Draakoni sümbol.  

Abistajate tsoonis. See tsoon on üks enam häiritud valdkondi Kuke aastal. Kui siin asub 

kodu peauks või kodu peamine ruum (magamistuba, kabinet) või laste magamistoad, on 

see bagua ala nõrgestatud ja inimesed on vastuvõtlikumad haigustele. Eriti vastuvõtlik 

on meessugu. Tasub olla terve aasta alalhoidlik, mitte liigselt riskeerida (Kuke aasta 

sünnikaardis on häiritud tervise energia sees). See tsoon annab teada, et sel aastal ei ole 

hea võtta leanu, jälgi liikluseeskirju, ole ettavaatlik komandeeringutes. Üks mida feng 

shui soovitab, on vaheta tuba või tõsta voodi antud tsooni alast välja, kuid kahjuks pole 

see alati võimalik. Iga kord kui ust liigutad aktiveerid Sa negatiivsed jõud. 

Kuidas ennast kaitsta? Vaata, et kodu valgustus selles alas ei oleks liiga 

tugev. Eemalda ruumist Maa elemendi energiat kandvad (keraamilised, 

portselanist) kaunistused, samuti kristallid ja kivid, mis toidavad Maa 

energiat. Kaitse ja tasakaalustamise eesmärgil on soovitatav kasutada antud 

bagua alas abikaarti, mis kujutab haiguste äraimejat tervisekõrvitsat.  

Laste, loovuse tsoon. Selle tsooni energia ei voola vabalt, sest mineviku varjud 

segavad tuleviku planeerimist ning seetõttu on oht tulla välja asjadel, mis pole hetkel 

vajalikud. See võib tuua inimestevahelist mittemõistmist, kohtuvaidlusi, riidusid. Eriti 

tugev mõju on siis, kui selles alas asub kodu peamine ruum, magamistuba või 

kabinet. Ära tee kodu selles osas suuri ümberehitusi ega remonti. Eriti häirib 

selle tsooni mõju kinnisvara seotud (arendmise ja haldamise) energiat.  

Parim feng shui abivahend ja tasakaalustaja on selles bagua alas abikaart, 

mis kujutab feng shui talismani „põlev mõõk“. Samuti on sobiv selles alas 

põletada punaseid küünlaid.  

Teadmiste tsoon. See tsoon on sel aastal heas toonuses, mis toetab õppimist, 

enesearendamist, armastussuhteid ja mille kaudu saab aktiveerida reise (avastada 

maailma ja iseennast). Siitkaudu saab aktiveerida järgmisi valdkondi: avalikku esinemist, 

kirjastamist, reklaami, avalikke suhteid, imidži muutust, disaini, loovust ja kunsti. Kui 

unistad armastustest, siis maga sel aastal selles tsoonis. Samas kui selles 

tsoonis asub kodu peauks, siis on selle tsooni positiivne mõju mõnevõrra 

häiritud ning soodustades kõrvalhüppeid, kiiksuga kunst ja negatiivset 

tuntust. Eriti tundlikud on noored mehed. Oluline on selle tsooni hea 

valgustatus, et “hämaral” poleks võimu tekkida. Tasakaalustava 



abivahendina on soovitatav kasutada siin bagua alas abikaarti, mis kujutab draakonit, 

fööniksit ja topeltõnne sümbolit.  

Maine tsoon. Sel aastal üks häiritumaid eluvaldkondi. See tsoon vajab kindlasti abi 

tasakaalustamisel, pingete mahavõtmisel. Eriti halb on siis, kui siin asub sinu kodu 

peamine ruum, magamistuba või kabinet. Rahutu energia tõmbab ligi avariisid, proleeme 

perekonnas. Probleemid võivad ilmneda ka meditsiinis (haigused), kohtusüsteemis; 

tuntud ettevõtetes, aga ka tuntud ja lugupeetud inimestega. Need probleemid saavad 

avalikuks ja neil võib olla mastaapne mõju. Sel aastal ei soovitata siin alas remonti teha 

ega vahetada kodu (mille peauks asub lõunasse). Ka kodu tagumine uks, mis jääb 

sellesse alasse võib häirida kodu, pere harmooniat. Igasuguste takistuste ja 

hoiatuste ellimineerimiseks tasub kasutusele võtta feng shui abikaart. 

Kindlasti ei tasu siin bagua alas üle pingutada eredate valgustitega, samuti 

pole see ala hea laste mängunurgaks, ega koduloomade elupaigaks.  

Selle bagua ala tasakaalustamiseks on soovitatav kasutusele võtta abikaart, 

mis kujutab metallist punase tutiga kella. 

 

Rahaenergia aktiveerimise kaart Rahakass (Gan wan liang). Rahaenergiat on 

Kuke aastal olemas, kuid see on liiga kiires liikumises. Raha tuleb tõmmata 

enda juurde. Tekst (千万両) rahakassi peal annab teada: tõmban miljonit ligi. 

Seetõttu on soovitatav kanda rahakoti vahel terve aasta jooksul õnnekassi 

sümbolit.  

Aasta – TULIKUKE aastakaarti saab välja panna kolme tsooni. Nendeks on 

Keskus, Karjääri tsoon ja Maine tsoon. Kuna Maine tsoon on sel aastal väga 

tundlik, siis sinna aastakaarti on soovitatav panna vaid juhul kui Sul tuleb 

riskeerida, kohtuvaidlusi pidada, oma julgust ja aktiivsust näidata.  

Seevastu Keskus ja Karjääri tsoon on sel aastal heas toonuses ning aitavad 

Sind kaasa muutustele, olgu siis suurtele või väikestele.  


