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Saateks

Aastasadu on inimesi huvitanud igasugused ennustused, ettenägemised, 
tuleviku kuulutamised. Iga uue aasta algus on täis ootusi ja lootusi ning üha 
suurema huviga uuritakse erinevaid horoskoope, mida viimasel ajal on lausa 
peadpööritavalt palju. Vaatamata sellele, et tihtipeale on erinevate autorite 
ja kultuuride horoskoobid lausa vastukäivad, otsib igaüks nende hulgast just 
endale sobiva, sest päris puhast tõde pole olemas. Ent ennustamiste virvarri 
olulisim osa on iseenda määratlemine, seda viimast aga feng shui horoskoop 
pakubki.

Iidne küsimus – kes ma siis ikkagi olen? Siret on sündinud 9. mail 1967. aas-
tal. Selle kohta ütleb lääne horoskoop, et ta on Sõnn. Hiina horoskoop teatab 
aga, et tegemist on kas omaette hoidva Kitse või siis seltskondliku Lambaga, 
ja taoistliku maailmakäsituse järgi esindab ta hoopis Tule stiihiat. Niisiis on 
enesemääratlemine tänapäeval üks tõsine probleem.

Kuid teine ja eriti just skeptikutele meeldiv küsimus kõikvõimalike aasta- või 
kuuprognooside, aga loomulikult ka inimeste kirjelduste puhul on see, et kas 
tõesti on kõik kitseaastal sündinud sarnase iseloomuga? Kas tõesti käituvad 
kõik Sõnni tähtkujus sündinud inimesed ühtemoodi? Nii muutuks maailm 
ju igavaks ja kui lähemalt uurida, siis on ühes ja samas energias sündinud 
inimestel erinevad isikuomadused ja eluteed.

Siinkohal tuleb pinge maha võtta. Kõige parem on võtta erinevatest horos-
koopidest ja ajakirjade soovitustest ainult see, mis lugeja hinges helisema hak-
kab, mille ta ära tunneb – kõik see, mis tulema peab, tuleb niikuinii. 

Kuid kus suitsu, seal tuld – igasugusel infol on ka oma tõepõhi. Iseasi on 
see, missugusel kujul see tänapäeval lugejani jõuab ja kuidas sellest aru saa-
dakse ehk kuidas seda tõlgendatakse. Horoskoopide koostamise puhul on ju 
tegemist filosoofilise matemaatikaga ning selle mõistmine ja tõlgendamine 
ongi kõige suurem kunst.
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Selles raamatus vaatame lähemalt, kuidas inimese feng shui sünnikaart luuakse 
ja – mis peamine – lugeja saab seda ise teha. 

Anname ka ülevaate 22. jaanuaril 2023 algava musta yin vesijänese aasta 
energiatest, täpsemalt sellest, missugused energiad seda aastat kujundavad 
ning kuidas need energiad mõjutavad erinevaid loomamärkide olemust ja 
käitumist. Kuidas ennast kaitsta ja samas oma soove tegevuste, aga ka ruumi ja 
kodu kaudu aktiveerida? Tuletame meelde, kes on need 12 loomamärki, mida 
tähendavad 5 elementi ehk stiihiat inimese sees ja tema ümber ning kuidas 
neid enda heaoluks igapäevaselt kasutada. Kirjutame ka sellest, missugused 
on inimese kaheksa olulist eluvaldkonda ehk bagua tsooni ning kuidas ennast 
tasakaalustada, kaitsta ja aktiveerida, kaasates oma eluolu parendamisse kodu. 

Mäng energiatega on põnev. Veelgi toredam on olla selles mängus osaline 
ja seda mängu juhtida. Inimene on oma elutee juht, kui ta vaid seda tahab ja 
endal olla lubab.

Feng shui nõustajad Siret ja Janno Seeder
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Kuidas seda raamatut kasutada?

Selles raamatus on kirjeldatud musta yin vesijänese aasta (22.02.2023–
09.02.2024) energiaid Hiina (feng shui) astroloogia, täpsemalt 12 loomamärgi, 
yin/yang energiate tasakaalu, 5 stiihia elementide ja bagua kaheksa tsooni 
(eluvaldkonna) energiate kaudu. Seega ei kirjelda raamat ainult aasta olemust, 
vaid vaatleb ka selle eripära, ohtusid ja võimalusi inimese, eluvaldkondade ja 
kodu vaatenurgast lähtuvalt. 

Raamatus seletatakse lahti olulised mõisted, nagu …

 � 5 stiihiat, nende olemus ja kasutamine;
 � yin/yang tasakaal;
 � 12 loomamärgi eripära;
 � 60 täiesti erilist 12 loomamärgi ja 5 stiihia kombinatsiooni.

Raamat vaatab feng shui astroloogiasse sügavamalt kui pelgalt sünniaasta 
looma märki arvesse võttes. Viimasel juhul on olemasolev info liiga pinnapealne 
ning annab teada ainult väikese osa meie võimalustest ja ohtudest. Nii võime 
olulist infot mitte märgata ja oma eluvõimalused maha mängida.

1. peatükis tutvustatakse Hiina (feng shui) astroloogia olemust ja eripära. 
Vaatame, milles seisneb lääne ja ida astroloogia erinevus ning kuidas käib 
ajaarvamine. 

2. peatükis uuritakse sügavuti 12 loomamärki. Ja mitte ainult 12 looma-
märki, vaid 60 täiesti erinevat loomamärgi kombinatsiooni. Selles peatükis 
on hea võimalus tutvuda kõikide loomamärkidega ja siin selgub, et hiinlased 
suhtuvad teatud loomadesse hoopis teistmoodi, kui meie oleme harjunud. 
Loomamärkide kirjelduste lugemisel lase oma heal kujutlusvõimel lennata 
ja kanna loomale omistatud omadused iseendale üle. Selline mäng on lõbus 
ja tekitab huvitavaid äratundmishetki. Näiteks esmapilgul rahuliku ja koduse 
Kitse üldise kirjelduse juurde on lisatud palju täpsem teave sõjaka Tulikitse, 
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empaatilise Puukitse, umbuskliku Maakitse, kompromissitu Metallkitse ja 
sensuaalse Vesikitse kohta. Kõik viis on ühe loomamärgi – Kitse – esindajad, 
kuid üksteisest oluliselt erinevad. 

3. peatükis tutvustatakse yin vesijänese aasta olemust ja eripära. Välja tuuakse 
nii aasta looma yin Vesijänese kui ka aastat juhtiva looma yang Metalldraakoni 
eripära, samuti yin/yang harmoonia ja 5 stiihia mõjutused aastale. Analüüs 
hõlmab nii raha, karjääri, armastuse kui ka tervise aspekte.

4. peatükis on esitatud yin vesijänese aasta mõju erinevatele loomamärkidele. 
Üldise analüüsi kõrval tuuakse ära ka raha, karjääri, suhete ja tervise energiad. 
Ära on märgitud suurimad ohud ja võimalused ning see, kuidas neid 5 stiihia 
abil tasakaalustada. Loomamärgi kirjelduse lõpus on välja toodud ka mõned 
olulisemad abivahendid.

5. peatükis võtame yin vesijänese aasta lahti kuude kaupa. Tegemist on väga 
pika aastaga ja seetõttu on selles aastas lausa 13 kuud. Iga kuu kirjelduses on antud 
nii ohud kui ka võimalused, aga ka see, kuidas end kaitsta ja vajadusel mõnda 
eluvaldkonda aktiveerida. Taas on appi võetud feng shui raudvara – 5 stiihiat.

Alates 6. peatükist muutub raamat praktiliseks ning kellel on huvi ja valmis-
olekut, saab nüüd võimaluse tutvuda yin vesijänese aasta mõjuga oma tõeli-
sele minale ja käekäigule. Enne kokkuvõtte lugemist on soovitatav teha väike 
arvutus, milleks tuleb välja kirjutada oma sünniaeg ehk siis aasta, kuu, päev ja 
tund. Viimase puhul on hea, kui aja täpsus on vähemalt mõne tunni raames. 
Täpsemad juhised saab 5. peatükist.

Raamatut võib kasutada mitut moodi … 

 �  Esiteks lugeda 2. peatükist läbi ainult yin vesijänese aasta kirjeldused, see-
järel 3. peatükist isikliku aastaloomaga seotud kirjeldused ja 4. peatükist 
jälgida energiate liikumist kuude kaupa.

 �  Teiseks, kui on soov saada teada, kuidas endal isiklikult läheb, siis tuleb ette 
võtta 5. peatükk, leida tabelist õige info, teha mõned lihtsad arvutused ja 
lugeda seejärel 3. peatükist, kuidas läheb omaenda isiklikul aasta looma-
märgil ja isiklikul päeva loomamärgil. Selle info lugemisel tasub olla tähele-
panelikum ja lugeda mõlemat loomamärki puudutav info mitu korda läbi. 
Kui aastamärgi kirjeldus annab teada, kuidas yin vesijänese aasta mõjutab 
inimese olemust, siis päeva loomamärk annab juhiseid, kuidas käituda. 
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 �  Kolmandaks, olles tutvunud aasta ja isiklike energiate olemusega, ei jää sa 
pelgalt ootama, vaid oled ka omalt poolt valmis midagi oma heaolu jaoks 
ära tegema: vajadusel kaitsma, ohtusid ümber suunama, oma võimalusi 
targalt ära kasutama või siis hoopis oma kindlaid eesmärke aktiveerima. 
Siinkohal saab appi võtta 5 stiihia energiad, mille täpsemad kirjeldused 
on 8. peatükis. Samuti saab appi võtta oma kodu ja selle energiakaardi 
ehk kaheksa eluvaldkonna kaitsmise või aktiveerimise, mille kohta leiab 
täpsemat infot 6. ja 7. peatükist, ning oma igapäevaellu saab kaasata palju 
põnevaid toimivaid feng shui ravi- ja abivahendeid 9. peatükist.

Kes ma siis tegelikult olen?

Et raamat pelgalt meelelahutuslikuks vahelugemiseks ei jääks, siis tasub pärast 
sissejuhatusega tutvumist jätkata raamatu lugemist 5. peatükist. See kehtib 
juhul, kui sa tõepoolest soovid endast rohkem teada ja ennast sel aastal aidata, 
eluenergiaid timmida – vajadusel maha keerata või hoopis juurde panna. Pole 
ju mõtet teha suuri ponnistusi siis, kui kõikjalt vaatab vastu punane tuli, või 
magada rooli taga, kui fooris põleb roheline tuli. 

5. peatükis saad võib-olla esmakordselt iseendaga tuttavaks ja see võib olla 
päris suur üllatus, näiteks kui muidu leebe Vesisea saatust ja käitumist juhib 
keevaline Tulihobune. Võimalused on ju hoopis teised, kui esmapilgul tunduvad, 
ja nii mõnigi inimene, keda sa seni mõistnud pole, saab nüüd arusaadavaks. 

Kui tabelite kasutamine ja arvutused esmapilgul keerulised tunduvad, siis 
5. peatüki lõpus on ka mõned näidisarvutused. Need kergendavad tublisti 
arusaamist.

Siret on sündinud 1967. aastal ehk yin tulekitse aastal, mis on andnud 
talle üldised iseloomuomadused ja ka esmased käitumisomadused. Feng 
shui horoskoobi järgi on tema kuumärk yin Tulimadu (algab 6. mail) ja 
tunnimärk yin Puujänes (keskhommiku energia). Viimased kaks märki 
täiendavad tema iseloomuomadusi ja toovad paremini välja tema eri-
pärad, tugevused ja nõrkused. 
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Sellist omapärast energiakooslust juhib aga päevamärk yin Vesikukk. 
See on ka mõjutanud tema huvi ilusate läikivate esemete vastu ja soovi 
esineda. Viimane ei ole tavaliselt küll arale Kitsele omane. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et ühele vagurale, kuid loovale ja nautle-
vale Kitsele on lisandunud Mao tarkust ja järjekindlust, Jänesele omast 
pabistamist, kuid head laveerimisoskust, ning Kuke tunnustus- ja esi-
nemisvajadust. Siret räägib kiiresti ja pole kunagi armastanud esineda. 
Koolipõlves oli tal klassi ees olemisega suuri raskusi ja ta oli nõus pigem 
halva hinde saama kui esinema. Kuid vaatamata tema vastupanule on 
teda pandud laval esinema juba kooliajast saadik. Ka kõik tema töö-
kohad on sundinud teda mugavustsoonist välja tulema ja rahva, isegi 
tuhandete inimeste ees esinema. Ei saa öelda, et ta oleks aastatega sellega 
harjunud, kuid kui antakse võimalus, läheb ta alati lavale. Seega on tema 
päevamärk Kukk olnud tema loomuse loojast, Kitse aastamärgist, üle ja 
pannud piltlikult öeldes Kitse värisevatel jalgadel aiaposti otsa ronima ja 
kökimökitades esinema. Sel hetkel, kui ta loobus vastu võitlemast oma 
päeva loomamärgi olemusele ja käitumisjuhisele, muutus tema elutee 
kindlamaks ja arusaadavamaks.

See raamat kirjeldab feng shui astroloogia põhialuseid ja annab inimese kohta 
teada tema vundamendi ehk nelja loomamärgi mõjutused. Kui aga soovitakse 
oma sünnikaarti sügavamalt sukelduda, siis tasub osaleda feng shui astroloogia 
kursusel ja teha enda kohta isiklik süvaanalüüs. 

Neile, kel piisavalt uudishimu ja pealehakkamist, on mäng energiatega tõe-
liselt põnev ja tulemuslik. 
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Sissejuhatus

Hiina astroloogia ajalugu ulatub tuhandete aastate taha ja on otseselt seotud 
astronoomia, taevakaardi ja loodusnähtuste uurimisega. Hiinlased on alati 
uskunud, et inimest mõjutavad kaks suurt energiat: taevast laskuv jõuline 
(yang) ja maapinnast välja kasvav pehme (yin) energia. Tasakaalus ja edukas 
inimene kasutab targalt taevaseid mõjutusi ja võtab arvesse emakese maa 
pakutavaid jõude. 

Hiina astroloogia areng, ka feng shui kujunemise lugu on täis põnevaid maa-
gilisi müüte, mis jõuavad ajateljel Huangdi ehk Kollase keisri aegadesse, mil 
esmakordselt kirjeldati bagua kaardi energiat. Seega on Hiina astroloogia ja 
feng shui tekkelugu rohkem kui 4000 aastat vana. Huangdid ehk Kollast keisrit 
peeti targaks filosoofiks ja teadlaseks. Ta kogus enda ümber palju teadjamehi, 
kes kasutasid taoistlike preestrite ülestähendusi ning otsisid neis süsteemi ja 
loogikat. Hiina astroloogiat nimetatakse õigusega matemaatiliseks filosoofiaks. 
Tegemist on põneva matemaatilise süsteemiga, kus kõik mõjutab kõike, mis-
tõttu tekivad pikad loogilised üksteist mõjutavad jadad. Sellesse maailma sukel-
dudes on kerge sinna kas siis vaimustusest või info üleküllusest „ära uppuda”.

Feng shui on välja kasvanud eluenergiate bagua (tõlkes kaheksa tsooni) 
kaardist. Kitsamalt inimesi, laiemalt aga kogu maailma mõjutavad kaheksa 
olulist eluvaldkonda, millest ükski ei saa puududa, muidu pole inimese elu 
harmooniline ja jätkusuutlik. 

yang ehk Tuul (ka Taevas)

yin ehk Vesi (ka Maa)
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Bagua’ga on seotud ka üks legend, mida on väikeste variatsioonidega kirjel-
datud erinevates raamatutes. Umbes 2500–3000 aastat eKr elas vanas Hiinas 
teadjamees Fu Xi, kes nägi ühel kaunil suvehommikul jõekaldal mediteerides, 
kuidas jõest tuli välja kilpkonn, kelle kilbile oli joonistatud bagua energiakaardi 
kujund. Avanenud vaatepilt inspireeris Fu Xid ja ühtäkki nägi ta neis korra-
pärastes kujundites kogu universumit. Kilpkonna kilp oli jagatud kaheksaks 
tsooniks, mis ühenduvad keskpunktis ehk taiji’s. Kaheksas bagua alas olid 
pidevate ja katkendlike kolmekaupa paiknevate joonte abil moodustunud eri-
nevad kombinatsioonid. Neid kolmest joonest moodustuvaid märgisüsteeme 
nimetatakse trigrammideks ja need sümboliseerivad vanade hiinlaste arvates 
inimese jaoks olulisi looduse aspekte: taevast, tuld, mäge, maad, järve, tuult, 
äikest ja vett. Need trigrammid kannavad endas erinevaid energiaid, erinevaid 
5 stiihia elemente. Neid omavahel kombineerides tekib energiate olemuse 
kirjeldamiseks ja elus toimuvate muutuste (tõusude ja languste) määramiseks 
lõpmata palju võimalusi. 

Bagua kaardi kirjeldamise ajast algab Hiina ajaarvamine ja iga uue aasta algu-
sega ei mainita vaid loomamärgi aasta algust, vaid sellele antakse ka number. 
2023. aasta 22. jaanuaril algab 4720. aasta, mis kannab endas musta Vesijänese 
energiat. Tänapäeval kehtib Hiinas lausa kaks süsteemi: vana, mis on seotud 
Hiina astroloogilise ajaarvamisega (4720), ja uus, mis on ühendatud meie kaas-
aegse maailmaga (2023). Esimest loetakse salapärase tüve (10 taevast vart) ja 
haru (12 maist haru) paaridena, teist aga meile tuntud aastatega (365 päeva). 

2010. aastal Hiinas reisides veetsime palju aega pikamaarongides ja 
sattusime aeg-ajalt ka põnevatesse vestlustesse kohalikega. Meie küsi-
musele „Kas te teate, mis on bagua ja feng shui?” vastati üldjuhul „Ei 
tea”. Esimene mõte, mis pähe tuli, oli see, et hiinlased on ajupestud, 
kuidas saab seda mitte teada. Ajapikku selgus, et me ootame hiinlastelt 
liiga selgeid ja üheseid vastuseid. Nad ei tea, vaid elavadki iga päev yin/
yang harmoonia, 5 stiihia jõu, bagua maagilisuse ja „Yijingi” tarkustega 
endalt küsimata, kas nad teavad seda, sest see ongi nende elu.
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Bagua mõiste sellisena, nagu me seda tänapäeval teame, pärineb muistse Hiina 
„Muutuste raamatust” („Yijing”) – filosoofilisest teosest, mida loetakse ka feng 
shui aluseks. Seda raamatut peetakse vanimaks säilinud ennustamisraama-
tuks. Kuigi hiinlased ise ei armasta kasutada sõna „ennustama”, pigem tegeleb 
Hiina astroloogia mingi ajaperioodi (näiteks aasta) energiate kirjeldamise, 
seoste loomise, võimaluste ja ohtude nägemise ning loomulikult saadud info 
igapäevase targa kasutamisega. 

Hiina astroloogia, nii nagu me seda praegu eelkõige teame, töötati välja Zhou 
dünastia ajal (1046–256 eKr) ja selle õitseaeg oli Hani dünastia ajal (2. sajandil 
eKr kuni 2. sajandini pKr). Meile tuntud 12 loomamärki kirjeldati täpsemalt ja 
selgemalt alles Põhja-Zhou dünastia ajal (557–581 eKr). Samasse aega jäävad 
ka Kong Fuzi ja Lao Zi aegumatud filosoofilised tekstid. 

Vaatamata sellele, et 12 loomamärki on lisandunud Hiina astroloogiasse 
suhteliselt hilja, on see tänapäeval enim teatud ja kasutatud teooria. Loomamär-
kide kirjeldustes olid hiinlaste jaoks olulised loomad, kelle käitumist ja olemust 
oli põhjalikult jälgitud ja kirja pandud. Kuna aastate energiaid oli aastasadade 
jooksul põhjalikult analüüsitud, siis oli lihtne leida seosed aasta energiate ja 
loomamärkide vahel. Näiteks tiigrit iseloomustavad tähelepanelikkus, pidev 
valmisolek, vajadus olla kiire ja otsustav – sarnast energiat märgati aastas ja 
nii sai see endale sobiva loomamärgi. Hiljem kanti tiigri energia kirjeldus üle 
ka antud aastal sündinud inimesele. 

Mis ühendab 12 loomamärki kuuluvat looma? Nad kõik on söödavad. 
Jah, ka tiiger … Maakeral, kus haritavat pinda on ainult 7%, on iga loom 
ja taim söögikõlblik. Ainus loom, kes ei ole söödav, on väljamõeldud 
loom – draakon. 
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Hiina kalender

Hiina kuukalender on ajaloo pikim kronoloogiline kirje, mille vanus on rohkem 
kui 4000 aastat. Nagu lääne kalender, nii põhineb ka Hiina kalender aastal, 
kusjuures aasta algust mõjutavad kuutsüklid, mitte kokkuleppeline 1. jaanuar. 

Kalendri koostamine võimaldas inimestel korraldada oma elu, tähistada 
olulisi sündmusi, kaitsta end ohtude eest ja näha oma võimalusi, tehes seda 
kooskõlas iseenda ja universumiga. 

Tänapäeva läänemaailm on võtnud Hiina astroloogiast üle vaid väikese osa, 
täpsemalt 12 loomamärki. Need märgid on Rott, Härg (ka Pühvel), Tiiger, Jänes 
(kindlasti mitte Kass), Draakon, Madu, Hobune, Kits (ka Lammas), Ahv, Kukk, 
Koer ja Siga. Hiinlased ise peavad oluliseks aga astroloogia taoistlikku käsitlust 
ja uurivad eelkõige inimese, sündmuse või aasta energiat mõjutavat 5 stiihiat 
(Maa, Metall, Vesi, Puu, Tuli), yin/yang energiate tasakaalu ja sinusoidsust, 
„Yijingi” sünkroonsust ja bagua mõjutusi nii inimeses endas kui ka tema kodus, 
kodukohas ja riigis laiemalt. Seetõttu on ainult aasta loomamärgi mõjudest 
rääkimine pelk kirjeldus ning ka vastav analüüs jääb liiga pinnapealseks ja 
ebakindlaks.

Kalendri loomisel on oluline mõista Hiina aastaringi olemust ja energiate 
sinusoidset liikumist. Seega tuleb teada yin/yang energiate põhiomadusi 
ehk siis feng shui’st tuntud energia sinusoidse liikumise õpetust. Uus ener-
gia, uus aeg ei alga kunagi pimedal ja rahulikul, uinuval ajal, vaid uus algus 
saab tekkida ainult siis, kui energiad hakkavad tõusma, kasvama, hargnema 
ja paljunema. Selliseks perioodiks on kevad. Seetõttu algab ka Hiina uus 
aastaring, uus energiatõus alati kevade saabumisega. Kevad algab veebruari 
alguses, aga kuna aasta alguse arvestamisel lähtutakse Kuu ja Päikese liiku-
misest, siis ei satu see alati kevade algusega (04.02.) samale päevale, vaid jääb 
sellest kaks nädalat ette- või tahapoole. Niisiis algab uus aasta 20. jaanuari 
ja 20. veebruari vahel. 

Uue aasta energeetiline loomine ei toimu hetkega, vaid võtab aega ja seetõttu 
ei tähistata Hiinas mitte vana-aastaõhtut ega uusaastat, vaid seal toimuvad 
nädalaid kestvad uue aasta pidustused. 

Kuidas arvutada aasta algust? Aastas on neli olulist hetke, mida meie, 
lääne inimesed, nimetame talve, kevade, suve ja sügise alguseks. Feng shui 
energiaõpetuses räägitakse energiate aktiivsusest. Energiad on aga kõige 
aktiivsemad aasta lühimal ööl ja pikimal päeval, sest yang energias Päike on 
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sel ajal maksimaalses jõus. Seega on hiinlaste arvates sel hetkel tegemist yang 
energia maksimumi ehk suve keskpaigaga (mitte suve algusega). Pärast seda 
hakkab energia raugema ja yang energia mõju vähenema ehk lähenema sügi-
sele. Aasta maksimaalne yin energia aktiveerub siis, kui öö on pikim ja päev 
lühim ning maailma valitseb pimedus ehk yin energia. Energiate maailmas 
on tegemist talve keskpaigaga (mitte talve algusega) ja pärast yin energia 
maksimumpäeva hakkab selle jõud raugema, andes vähehaaval teatepulga 
üle yang energiale. Märtsi ja septembri lõppu jäävad päevad, mil öö ja päev 
on täpselt ühepikkused, tähistades siis vastavalt kas kevade keskpaika (mitte 
kevade algust) või sügise keskpaika (mitte sügise algust). Siinkohal võime 
tahta vastu vaielda, sest oleme harjunud aastaaegade lääneliku kirjeldusega. 
Kui aga jälgida Päikese ja Kuu liikumist, on feng shui aastaaegade vaheldumise 
kirjeldus loogilisem. Aastaajale võime anda sellise nimetuse, missuguse aga 
soovime. Seda enam, et maailma kuklapoolel on nimetused ja kirjeldused 
niikuinii vastupidised. 

Niisiis tuleb uue aasta algust hakata arvestama hetkest, mil on aasta kõige 
yin’im päev. Aasta kõige lühemale päevale järgnev teine noorkuu tähistabki 
Hiinas uue aasta algust. Näiteks 2022. aasta kõige lühem päev on 21. detsem-
ber, mis tähistab meil Eestis talve algust (päike tõuseb kell 09.07 ja loojub kell 
15.17). 21. detsembrile järgnev esimene noorkuu on 23. detsembril ja teine 
noorkuu 22. jaanuaril, mil algab mitte 2023. aasta, vaid jäneseaasta. Siin juures 
on oluline tähele panna, et tegemist on Hiina (mitte Eesti, Venemaa jne) uue 
aasta algusega ja jälgida tuleb ikka Hiinas sündiva aasta energiaid Hiina kuu-
faaside liikumise järgi. 

Hiina uue aasta pidustuste juurde kuuluvad tänutantsud, söögitradit-
sioonid, suured paugutamised, et halbu vaime ära ajada, ja vanast loo-
bumine, et teha ruumi uuele. Pidustustel ei tehta üksteisele esemelisi 
kingitusi, vaid kingitakse raha ning seda kindlasti rõõmu, õnne ja edu 
toovas punases ümbrikus. Kuna uue aasta pidustused kestavad pika aja 
vältel, siis on see ainuke periood aastas, mil iga hiinlane sõidab koju oma 
juurte juurde. Seetõttu reisib Hiinas ja ka Aasia riikides üldiselt lühikese 
perioodi jooksul korraga mitusada miljonit inimest.
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Nagu eelpool mainitud, kirjutavad hiinlased kuupäeva kahte moodi: ühel juhul 
nagu meie Euroopas, teisel juhul kasutatakse aga tüve ja harupaare. Neid on 10 
tüve, mille algne tähendus on 10-päevane nädal, ja 12 haru, mis tulenevad päeva 
12 osast. Omavahel kombineerituna annavad tüved ja harud kokku 60 erine-
vat kombinatsiooni. Sellist kalendrisüsteemi on kasutatud juba üle 4000 aasta. 

Kui nüüd täpsemalt vaadata, siis on Hiina astroloogia sodiaagiringis 12 
looma märki. Hiina taoistlikus maailmakäsituses on 5 erinevat stiihiat. Neid 
omavahel kombineerides saamegi 60 erinevat kombinatsiooni. Seega ilmnevad 
12 loomamärki 5 erinevas stiihias, näiteks Maajänes, Metalljänes, Vesijänes, 
Puujänes ja Tulijänes. 

Need 60 kombinatsiooni varieeruvad aasta, kuu, tunni ja päeva energia-
tes. Ühes aastas on 12 kuud ja ühes ööpäevas on 12 tundi (tunni kestus 120 
minutit). Aasta, inimese või sündmuse analüüsimisel pole olulisim mitte aasta 
energia, vaid hoopis päeva energia, mis annab nii suuna saatusele kui ka käitu-
misjuhise. Viimast ei saa niisama kusagilt raamatust võtta, vaid see tuleb välja 
arvutada. Aga sellest juba edaspidi (vt 5. peatükki).

Seega ei räägi me pelgalt jäneseaastast, vaid yin (musta) vesijänese aastast, 
mis sünnib Hiina aja järgi Pühvli kuul Tiigri tunnil ja mille saatust ehk käitu-
mist juhib päevamärk, milleks on yang Metalldraakon. 

Hiina astroloogia mõistmiseks on oluline mõista Hiina kultuuri maailma-
nägemust. Hiina filosoofia on seotud harmoonia otsimisega inimeses endas, 
inimeste vahel, ühiskonnas ja universumis, mis teda ümbritseb ja kuhu ta kuu-
lub. Hiina tekstide lugemine pole lihtne, sest neis on palju tõlgendamisruumi. 
Seda enam, et „pildiline” mandariini keel (hiina keel) annab tõlkimiseks palju 
võimalusi. Hiina astroloogia, Hiina ühiskond üldse ja hiinlaseks olemine on 
tugevalt seotud isolatsiooniga, sest aastatuhandeid oldi muust maailmast kind-
lalt eraldatud ja seda viimast soosis ka keele eripära. Alles viimasel 150 aastal 
on löödud Hiina „müüride” filosoofiasse mõrad, kuid lammutada pole muu 
maailm seda veel tänaseni suutnud. Veelgi enam mõista. 

Seetõttu on Hiina astroloogia palju sügavama sisuga, kui see esmapilgul 
paistab, ning tugevalt seotud tõlkija, tõlgendaja või esitaja oskuste, teadmiste 
ja kogemustega. Ja mis veelgi tähtsam – see on jätkuvalt põnev ja avastamis-
rohke.
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1. PEATÜKK

Hiina sodiaagiringi 12 looma

Hiina astroloogiast kasutatakse tänapäeval inimese ja aasta kirjeldamisel kõige 
enam loomamärke. Meile juba tuntud 12 loomamärki kirjeldati täpsustatud 
ja selgemal kujul Hiina ajaloo mõistes alles üsna hiljuti, Põhja-Zhou dünastia 
ajal (557–581 eKr). 

Loomamärkide kirjeldustes olid hiinlaste jaoks olulised loomad, kelle käitu-
mist ja olemust oli põhjalikult jälgitud, analüüsitud ja kirja pandud. Ka aastate 
muutuvaid omadusi ehk energiaid oli selleks ajaks juba tuhandeid aastaid 
uuritud ning seetõttu oli seoseid aasta energiate ja loomamärkide vahel lihtne 
luua. Näiteks rotti iseloomustab hea tähelepanuvõime, oskus muutustega kii-
resti kaasa minna, kiire mõtlemine ja sellest tulenevalt ka kiire reageerimine 
erinevates olukordades. Sarnast energiat märgati ka aastas ja nii sai see endale 
sobiva loomamärgi. Hiljem kanti roti energia kirjeldus üle ka antud aastal 
sündinud inimesele. 

Need 12 loomamärki on Rott, Pühvel (Härg), Tiiger, Jänes, Draakon, Madu, 
Hobune, Kits (Lammas), Ahv, Kukk, Koer ja Siga.

Miks on 12 loomamärki just sellises järjekorras? Selle kohta on mitu 
üsnagi sarnast lugu. Jadeiidi keiser tähistas oma sünnipäeva ja kutsus 
endale külla erinevate loomade esindajad, neist 12 kõige kiiremast pidid 
saama aastaringi 12 loomamärki. Teekonnal pidid loomad ületama 
kärestikulise jõe. Esimestena jõudsid jõe äärde kass ja rott, kes mõlemad 
olid loomariigi halvimad ujujad. Märganud jõe ääres pühvlit, palusid 
nad temalt ohtliku vee ületamiseks abi ja loomulikult oli heasüdamlik 
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pühvel nõus nad kohe üle jõe viima. Võiduhimuline ja kaval rott kasutas 
parajat hetke ja lükkas kassi vette. Seetõttu ei jõudnud kass õigel ajal 
sünnipäevapeole. Enne päralejõudmist hüppas rott aga pühvli seljast 
esimesena kaldale ja jõudis esimesena ka Jadeiidi keisri sünnipäevapeole. 
Teisena tuli rahulolev pühvel, kolmandana julge tiiger, neljandana väle 
jänes, viiendana suur sugune draakon, kuuendana salapärane madu, 
seitsmendana kirglik hobune, kaheksandana unelev kits, üheksandana 
püsimatu ahv, kümnendana uhke kukk, üheteistkümnendana tragi koer 
ja viimasena alati päikesepaisteline siga. Kass aga ei jõudnudki sünni-
päevapeole. Seetõttu ei saa ka jäneseaastat nimetada kassiaastaks. 

12 loomamärki 生肖 (shēngxiào)
Hiina loomamärgid on valitud väga hoolikalt ja seotud arhailiste hiina hierog-
lüüfide astroloogilise tõlgendamisega. Need loomad on Rott, Pühvel (ka Härg), 
Tiiger, Jänes, Draakon, Madu, Hobune, Kits (ka Lammas), Ahv, Kukk, Koer 
ja Siga. Neid kõiki ühendab üks oluline näitaja, välja arvatud üht, ja see on 
Draakon. Draakoni puhul on tegemist n-ö kombineeritud loomaga, kes kan-
nab endas 81 (9x9) erineva looma osi. Hiina Draakon lendab taeva all ja ujub 
vete sügavustes. Erinevus lääne lohega on päris suur. Kui ida lohe ehk draakon 
külvab õnne ja heaolu, siis lääne lohe esindab tavaliselt kurjasid jõudusid ja 
müütides tuleb temaga võidelda. Ülejäänud ühtteist looma ühendab hiina-
pärane mõtteviis: nad kõik pakuvad inimesele naudinguid, sest on söödavad. 
Söömise filosoofia on hiinlaste seas aukohal, seetõttu on tegemist austusväärt 
loomadega. Need 12 loomamärki on Hiina astroloogias siiski suhteliselt hiline 
lisandus ja sellise loomaringi vanuseks peetakse umbes 2500 aastat. 

Lääne ja ida horoskoobi koostamise üheks suurimaks erinevuseks loetakse 
seda, et lääne horoskoobi puhul on tegemist nn päikesemärkidega, Hiinas on 
aga kasutusel päikese- ja kuumärkide kombinatsioonid. Viimasest teadmisest 
lähtuvalt kirjutavad hiinlased (tänapäeval enam mitte) kuupäeva kahte moodi: 
ühel juhul nagu meie Euroopas, teisel juhul kasutatakse aga hieroglüüfe, mida 
nimetatakse tüvedeks ja harupaarideks. Kui vaadata põlisrahvaste kalendreid, 
siis võib täheldada, et need tüved ja harupaarid on seotud looduse, taimede 
või puudega (nagu ka vanadel eestlastel). 




