
Tulikuke aasta ja erilised KAITSESÜMBOLID 

Tule element on seotud südame ja vereringega, samuti mõjutab aju, närvisüsteemi, silmi 

ja nägemist – seega on need valdkonnad ka vastuvõtlikumad. Kuna aastalooma juhib 

seekord PuuJänes, mis on omakorda vastandenergias Kukega, siis tasub vaid öelda, et 

olge ettevaatlikud, hoidke oma luud-liigesed terved ja toetage oma tervist läbi terve 

aasta (toitumine, liikumine, režiim). 

Tervise mõttes on TuliKuke aasta energial üks suur hoiatus sees, mida hiinlased 

kutsuvad „nuga, mis lõikab keha“. Seega on meie tervis sel aastal enam ohustatud 

relvade, terariistade või plahvatustega seotud ebameeldivustega. Samuti kuuluvad selle 

hoiatuse juurde operatsioonid ning erinevad viirushaigused. Kuidas ennast kaitsta? 

Istume toas ja ootame aasta möödumist? See pole lahendus. Hiinlased usuvad, et tuleb 

omavahel „kaklevate“ loomamärkide energiate tähelepanu hajutada ja selleks sobib 

„DRAAKONI“ sümbol. Kas siis märgi, pildi, kujutise, võtmehoidjana. Seega tuleb seda 

sümbolit/amuletti terve aasta enda juures kanda. Need inimesed, kes on sündinud 

draakoni aastal või draakoni päevamärgis, draakoni kuumärgis või draakoni tunnimärgis, 

omavad juba kaitstuse energiat. 

 

 

     

 

 

 

 

 

Sinise draakoniga tass Draakoniga võtmehoidja      Draakoniga abikaart (ruumis     

                                                                                                     panna keskusesse või karjääri tsooni) 

 

 

 

 

 

 

 

  Rotiga võtmehoidja  Rahakass rahakoti vahele  Triikimispilt Rahakass 

 

Tähelepanu, Kitse aastal või päevamärgis sündinu. Sind võib oodata sel aastal 

vajadus muutuda, mitte pealispannalt, vaid lausa oma olemuselt, vajadustelt, töö, 

suhted jne. Iga muutus on hea, kui ollakse selleks valmis, või kui tehakse muutuseks 

juba teatavaid ettevalmistusi. Seega Sina, proua või härra Kits, kui oled juba aastaid 

planeerinud muutust oma elus, aga tänaseini pole julgenud seda ellu viia – siis nüüd tee 

see ära või muidu elu sunnib tegema Sind hoopis uusi ja mitte alati meeldivaid valikuid. 



Selleks et muudatused meile kasu tooksid ja protsess lihtsamalt kulgeks kasuta „ROTI“ 

sümboliga kaitseamuletti. Kui Sinu enda sünnikaardis draakonit sees pole, vajad Sa ka 

draakoni kaitsesümboolikat. 

 

NB! Rahaenergia aktiveerimise sümbol on TuliKuke aastal „RAHAKASS“ ka Õnnekass. 

Rahakoti vahele võib panna nn abikaardi Rahakass (Gan wan liang). Rahaenergia on 

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

Tekst (千万両) rahakassi peal annab teada: tõmban ligi miljonit. Rahakassi sümboli võib 

panna ka tassile, mis aitab rtõmmta Sinu elu küllust ja rahas väestatud joogi abil. 

Rahakassi sümbolit võib kasutada triikpildina kangal, laudlinal, T-särgil, kardinal või kotil 

nii palju kui fantaasit on. Pilt võtab just selle värvi omaks, mis värvi on algmaterjal. 

 


