
BAGUA KOERA AASTAL 

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

ehk läbi 8 bagua tsooni. Kuna iseennast näha pole alati lihtne, siis võtame appi oma 

välise mina ehk kodu kui meid enim mõjutav koht. Bagua tsoonide taskaalustamine ja 

aktiveerimine aitab vähendada takistusi (millega kaasnevad probleemid elus) ja panna 

soovitud eluvaldkond enda jaoks maksimaalselt tööle. Kui sind tsooniga seotud teemad ei 

huvita, siis ei pea sa ka seda tasakaalustama ega aktiveerima.  

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.  

Meie tasakaalustatud elus ehk baguas on enam häritud tsoonid Karjääri tsoon (riiud, 

ohud, lahutus), Teadmiste tsoon (raha, turvalisus) ja Laste tsoon (haigused, tervis), 

Perekonna tsoon (röövid, kaotused). Vaatame eluvaldkondi ehk bagua tsoone lähemalt. 

 

NB! Tekstis märgitud olulised punktid meie kodus on peauks, magamistuba. 

KESKUS on sel aastal heas toonuses, aktiivne ja toetab Sinu püüdlusi. Selle 

tsooni energia eesmärk on kiirendada, laiendada protsesse. See on tõepoolest 

hädavajalik, sest Koera aastat juhtiv element Maa on rahulik ja tundub, et sa muudkui 

lähed, aga kohale ei jõua. Ära nõustu kohe pakutava (keerulise, pikaajalise) 

lahendusega, vaid otsi alternatiive. Selle tsooni kaudu saab toetada oma pikaajalisi 

plaane. Tee korralik, kindlale vundamendile toetuv plaan, hakka selle järgi liikuma ja sinu 

järgmised 7 aastat võivad sind meeldivalt üllatada. Selle bagua ala kaudu toetatakse ka 

laste arengut ja kasvu ning lapsesaamist.  

Kodu Keskus tahab avatud ruumi. Kui on vastupidi, siis oled loonud kodu kaudu füüsilise 

takistuse oma eluteele – sel juhul vajab tsoon taskaalustamist kohe kindlasti.  

Abivahend Koera aasta kivi aventuriini väljapanemine, samuti sobib siia välja panna 

KOERA aastakaart, märk, pilt jne. 

KARJÄÄRI tsoon on sel aastal kõige enam ohustatud ala, sest toimub tugev 

energiate põrkume. Selle tsooni negatiivne mõju on veelgi tugevam, kui siin asub kodu 

peauks või magamistuba või töökoht. Soovitus, sel aastal ära koli korterisse, majja ega 

büroosse mille peamine uks avaneb põhja ilmakaarde.  

Soovitus inimesele, kelle kodu uks avaneb põhja suund, kanna enda küljes kulda. Samuti 

võid siia bagua alasse tuua oma ehteid või ehetekarbi.  

Selle tsooni nõrkus aktiveerib partnerlusega seonduvad probleemid – riiud, 

möödarääkimine. Sellise energia eest tasub ennast kaitsta, muidu on oht isegi 

pikaajalise suhte/koostöö lagunemisele. Hea kui on võimalik selles tsoonis mitte 

töötada ja magada. Ära võta ega anna laenu – soodustab majanduslikke raskusi. 



Ära mängi hasartmänge, ega tegele riskantsete tehingute, suhete ja spordiga. Traumade 

oht on väga suur. Abivahend abikaart 7 osaline pagood. Samuti sobib siin kasutada 6-

harulist metalset tuulekell. Ära kasuta siin tule elemendi energiat!  

SUHETE tsoon. Selle tsooni energiad on sel aastal päris heas toonuses. Tsooni 

märgusõnad on töökus, distsipliin, vastutustunne. See energia aitab ellu viia valikuid, 

otsuseid, teha kardinaalseid ja otsustavaid muutusi oma elus. Kui midagi teha, siis 

kvaliteetselt ja hästi. Selle tsooni aktiveerimine aitab luua uusi suhteid. Aasta märgusõna 

on koostöö. Sel aastal ei ole soovitatav jääda üksi oma tegemiste ja mõtetega 

(vaimuenergia ülekuumenemise oht). Need, kes hindavad ja austavad traditsioone, 

seadust ja korda on edukamad kui anarhistid. Need, kel on head elukogemused, kes 

oskavad hästi oma elu/tööd planeerida – tunnevad ennast kindlamini. 

Elutarkused on väärtustatud. Energia annab teada, et nüüd on aeg minna 

sõnadelt tegudele. Kui aga Maa element liiga tugevaks muutub (viimast 

soosib ka siin alas asuv magamistuba), siis võib see kaasa tuua piiranguid, 

mis väljenduvad aegluses, laiskuses, otsustvõimetuses, suutmatuses viia 

ellu muudatusi. Sel juhul tuleb kindlasti seda bagua ala tasakaalustada. Sellise energia 

jätkumine võib viia vaimu ülekuumenemiseni.  

Abivahend on abikaart 6 metallmündiga.  

PEREKONNA tsoon. Selle tsooni energiad on segaduses, sest siin 

domineerib Puu aja Metalli vastasseis. Seda tsooni iseloomustab röövide ja 

kaotuse energia, eriti kui siin asub kodu peamine ruum. Vaheta ukselukk, paigalda 

koju signalisatsioon, ka auto ohutus on oluline. Loobu eklstreemspordist, 

riskeerimisest üldse. Selle tsooni kaudu saab tasakaalustada ja aktiveerida 

mitmeid valdkondi, nagu aktiivne müük, nõustamine, juriidika, kirurgia, kosmeetika, 

juveliirindus, kõrgtehnoloogia, sõjavägi, disain, reklaam, esinemine, eksamid, kultuur 

laiemalt. Kõik need valdkonnad on häiritud. Samuti saab selle tsooni kaudu toetada 

romantikat, armastussuhteid, pulmi. 

Abivahendina abikaart 3 bambust klaasnõus.  

RAHA tsoon. Selle tsooni energiad on segaduses, kuid selle mõju 

võrreldes perekonna tsooniga on palju nõrgemad. Energia soovib tuua sinu 

ellu head, kuid vastuolu loob takistusi. Seega annab see teada, et mitte 

midagi ei tule niisama, vaid tuleb tegutseda.  

Kudas käituda? Hoia ennast positiivsel lainel, ka siis kui veidi rohkem aega läheb. Kasuta 

Koera energiat ehk kannatlikkust. Plussiks võib nimetada ka seda, et selle tsooni 

tasakaalustamine aitab sul vabaneda halbadest harjumustest. Hea aeg, et loobuda sind 

ahistavast ja segavast (oma aja äraelanud) energiast. Sel aastal tasub sul omada plaani, 

eesmärki. Selle bagua ala tasakaalustamine aitab maha võtta piiranguid ja lõpetada 

poolelijäänud asjad. See ala on sel aastal seotud selliste valdkondadega nagu kinnisvara, 



kaevandus, vundamendiehitus, teed, maanteed, kaubandus, kindlustus, ladustamine, 

personalijuhtimine. Seda tsooni nimetatakse ka „mehe väravaks“, sest siitkaudu saab sel 

aastal toetada mehe valikuid. Aitab ettevõttel esile tõusta, pakub läbimurret, aitab võlgu 

sissenõuda ja tegeleda õiguslike probleemidega.  

Abivahendina feng shui klassika abikaart lehvikust. 

ABISTAJATE tsoon. See tsoon on sel aastal seotud tulevikuenergiaga ja 

kuna energia on muutuv, siis võib siin olla nii õnnestumisi kui pettumusi. Selle 

tsooni kaudu saab sel aastal toetada meest ja eelkõige mehe tervist. NB! 

Vaadake, et siin alas pole liiga palju vett, see nõrgestab mehe tervist. Vaatamata 

mõningatele takistustele, on see siiski päris heas toonuses eluvaldkond. Kuid on üks 

soovitus, kui sinu magamistuba on selles alas, siis mitte magada peaga loode ilmakaare 

suunas, või kui asub töökoht siin, siis mitte töötada näoga loode suunas. See ala toetab 

sel aastal töökoha ja kodu vahetust. Stimuleerib intellektuaalset ja hingelist arengut, 

toetab reise ning aktiveerib seda, mis on seotud oma sise- ja välismaailma arenguga, 

õppimisega, uue info saamisega.  

Kui siin alas asub kodu peauks või magamistuba, vajab see bagua tsoon kindlasti 

tasakaalustajat. Selle ala kaudu saab kiirendada asjade kulgu, karjääri arengut, staatuse 

paranemist, palga tõusu. See ala on hea juhtidele, poliitikutele, sõjaväelastele, üldse 

peremeestele. Riskeerimine toob sel aastal halva õnne.  

Abivahendina abikaart päike. 

LASTE tsoon. Selle aasta energia ei ole kõige mõnusam. Mõjutab seda 

eelkõige haiguste energia, kuid tegeledes ennetustööga, profülaktikaga ei pea sa 

kartma. Õnneks kohtuvad sel aastal siin Metalli ja Vee energiad, mis rahustavad 

teineteist. Nõrgemad piirkonnad on seedimine, süda ja käed-jalad (traumade 

oht), kurk (keel, neel jne), põrn, pankreas. NB! Rasedatel on soovitatav ennast 

kindlasti kaitsta. Puhka korralikult, tõmba pidureid. Oluline on tervisliku une saavutamine 

ja õige toitumine. Maa element soodustab kehakaalu tõusu – seega on oluline teadlik, 

just sulle sobiv toitumine ja joomine. Jälgi ka oma lähedaste tervist ja haiguste 

ennetamise programmi. Eriti tundlikud on eakamad inimesed.  

Abivahendina abikaart kas tervisekõrvits. 

TEADMISTE tsoon. Antud bagua ala energiad on sel aastal häiritud. 

Eelkõige mõjutab see rahaenergiat, sest teadmiste tsoon on sel aastal seotud 

majandusküsimustega. Rahutu energia, mis toodab konkurentsi, väärtuste 

kõigutamist, oht olla ebamoraalne, riiud ja konfliktid ning koostöö lagunemine. 

Eriti keeruline energia on siis, kui siin asub kodu peauks, magamistuba või töökoht. 

Tasakaalus ja toetatud bagua ala aitab aga saada soovitud rahasüsti, teenida raha, 

kogeda edu ja võita konkurente. Aasta soosib kogemusi, oskusi, tarkusi ja võimekust – 

kasuta neid nelja kvaliteeti.  



NB! Kui see bagua ala on tasakaalustamata, siis võivad olla häiritud suhted emaga. 

Samuti saab selle tsooni kaudu toetada salapäraga, aga ka luuramisega, uurimisega 

seotud energiat. Julgeolekut juhitakse selle tsooni kaudu. Tasakaalutus võib tuua ohu, et 

satud uurimise alla, tagakiusamise alla, kahtlustuse alla. Selle tsooni kaudu toetatakse 

laevade ja merega soetud tegevusi. Samuti saab selle tsooni kaudu toetada noormeeste 

töö- ja armuelu. 

Abivahend kolmnurkne jadeiit. 

MAINE tsoon. Eelmisel aastal oli see tsoon ja eluvaldkond segaduses, tuues 

kaasa palju pahandust, siis sel aastal toimivad selle tsooni energiad palju 

rahulikumalt, toetades õppimist, teadmiste omandamist, avastamist, maailma 

tundmaõppmist, tunnetamist, reise nii reaalseid kui virtuaalseid ning armastust. 

Loomulikult ei toimu maailma ja iseenda avastamine probleemideta. Kuid need vead 

annavad võimaluse õppida, aitavad teha uusi valikuid. Igasugused avastused ja 

uurimistööd on sel aastal heas toonuses. Samuti saab selle tsooni kaudu mõjutada 

romantilisi tundeid, aga ka loovust, loomingulisust. Tasakaalutuse puhul teeb see inimese 

kergesti mõjutatavaks, sõltuvaks.  

Vaatamata sellele et energiad on üldjoontes toetavad, võivad need aeg-ajalt minna üle 

võlli. Loomulik kaitseseisund võib üle minna rünnakuks ja seda on raske kontrollida.  

Kui soovid perelisa, siis aktiveeri see bagua ala.  

Abivahendina abikaarti 2 kitsega.  

 

Rahaenergia aktiveerimise kaart sel aastal on punane DRAAKON (红色钱龙 Hongse 

qian long). Rahaenergia on Koera aastal küll olemas, kuid puudub selle valvur. 

Seega raha on pidevas leidmise ja kaotamise energias (ettevaatust 

riskeerimisega). Et raha jääks meie juurde pidama, siis tasub enda ligi hoida 

antud energia valvurit. Sel aastal valvab raha energiat Draakon. Punane lisab 

tasakaalu, tarkust ja õnne. Draakon, kes tuleb ülevalt taevast ja toob Tuule 

(rahatsooni nimi) abil külluse meie ellu. Seetõttu on soovitatav kanda rahakoti 

vahel terve aasta jooksul rahadraakoni sümbolit.  

 


