
Maa Koiran vuosi 2018 

 

Näin Uuden vuoden 2018 kunniaksi hieman ennakointia 

helmikuussa alkavaan Maa Koiran vuoteen. 

Tuleva uusivuosi vaihtaa energiansa jo 4. helmikuuta, 

aurinkokalenterin mukaisesti. Päivää kutsutaan Kevään aluksi ja 

sitähän se kirjaimellisesti on, kun lisääntynyt valo herättää talviunta 

uinuvan qin meissä. Uusi vuosi alkaa Tiikerin kuukaudella ja 

Kiinalaista uuttavuotta juhlitaan helmikuun 16. päivänä 2018, 

kuukalenterin mukaisesti. Vaikka Tiikerin maallisen oksan qi on 

luonteeltaan kohoavaa puu-energiaa, se sisältää myös lämpenevää 

maan qitä ja siinä myös syntyy tulevan kesän tuli-energia. Samat 

elementit löytyvät alkavan vuoden maallisessa oksassa, Koirassa. 

Koira ja Tiikeri omaavat samat elementit, mutta eri 

elämänvaiheessa. Maallisen oksan Koiran, Xu, voimakkain 

elementti on yang maa. Maa-elementin lisäksi Koirasta löytyy yin 

metallia, xin, jäänteenä päättyneestä syksystä. Kuten kaikilla maata 

edustavilla maallisilla oksilla, myös Koiralla on hauta, jonne yin-tuli, 

ding, on haudattu. Koirasta löytyvät elementit edustavat luovaa 

kiertoa siis: yin tuli synnyttää yang maan, joka luo yin metallin. 

Koska tulen qi syntyy Tiikerissä ja on haudattuna Koirassa, näillä 

kahdella maallisella oksalla on keskinäinen syvä suhde. Liiton 

kolmas osapuoli onkin Hevonen; maallinen oksa, jossa tulen qi on 

huipussaan. Nämä kolme maallista oksaa ovat keskenään 

harmoniassa ja juuri Tiikerin ja Hevosen vuonna syntyneillä 

henkilöillä on tiedossa varsin leppoisa vuosi. 

Maa on edustettuna maallisen oksan lisäksi myös vuoden 

taivaallisessa rungossa yang maana, Wu. Vuoden runko ja oksa 

ovat keskenään harmoniassa ja runko tukee oksaa. Maa on 

elementeistä vakain; siihen liitetään ominaisuuksia kuten 



luotettavuus, uskollisuus, 

tuottavuus ja sinnikkyys. 

Kaikki nämä piirteet 

nousevat ajankohtaisiksi 

tulevana vuonna. Koira 

mielletään horoskoopissa 

uskolliseksi, ystävälliseksi, 

kuuliaiseksi ja 

elinympäristöään 

suojelevaksi. Voimme siis päätellä, että alkavan Koiran vuotena 

ympäristöasiat, solidaarisuus ja lainkuuliaisuus ovat pinnalla, 

rinnakkain maan eri elinkeinojen ohella, varsinkin kiinteistökaupan, 

rakentamisen ja kiinteistöhuollon, alojen jotka liitetään tiiviisti 

Koiraan. 

Koiran kanssa törmäyskurssilla olevan Lohikäärmeen, Chen, 

alaisuuteen syntyneet ihmiset tuntevat vastustusta toimissaan ja 

yhteenotossa haudat aukeavat, paljastaen salaiset voimavarat. 

Mikäli henkilöllä on päivänpilarissaan, joka edustaa 

avioliittopalatsia, Lohikäärme, tiedossa voi olla uusi ihmissuhde, tai 

jo sitoutuneilla voi tiedossa olla turbulenssia liitossaan. Joka 

tapauksessa Koiran ja Lohikäärmeen yhteenotto aktivoi, luoden 

mahdollisuuksia.  

Vuoden taivaallinen runko on yang Maa, Wu. Maan qi on 

vakaa kuin vuori, järkkymätön. Pikkukuvassa on yang 

maata edustava merkki, joka kuvaa miestä keihään 

kanssa. Yang maa on aggressiivinen ja puolustava, eristäytynyt 

myös. Vuoden energiat pitävät myös valtiot puolustusasemissaan, 

enkä pitäisi tavattomana, mikäli esiintyisi rajakahakoita 

rauhallisemmillakin alueilla. Maailmanpolitiikassa esiin nousevat 

itsemäärämisoikeus sekä puolustustahdon kohoaminen, mikä lisää 

selkeästi riskiä selkkauksille. 



Fengshuin näkökulmasta vuosi on paljon selkeämpi; vuoden 

voimakkain energia, Tai Sui, tulee Koiran ilmansuunnasta, 

luoteesta. Tai Suita tulee kunnioittaa rauhoittamalla 

ilmansuunnassa olevat tilat kaikelta hälinältä, joten suurempia 

remontteja en ko. ilmansuunnan tiloihin suosittele. Tai Suita 

vastapäätä asustava voima on Sui Po, joka Tai Suin tavoin 

arvostaa rauhaa ja hiljaisuutta, näin ollen myös kaakko olisi syytä 

rauhoittaa häirinnältä. Vuoden kolme sha’ta, San Sha, sijaitsevat 

pohjoisessa, vuositähti viiden seurassa. Pohjoisen ilmansuunnassa 

tulisi myös siten välttää turhaa liikettä ja mekkalaa. Vuositähti 

kahdeksan, #8 lentää idästä kaakkoon helmikuussa, Sui Po’n 

ikävään seuraan, joten suotuisin vuositähti ei ole käytettävissä 

tulevana vuonna. 

 

Alkavana Koiran vuonna hankalin on 

kenties tilanne, missä ainut ulko-ovi 

sijaitsee pohjoisessa. Koska ulko-ovea on 

välttämätön käyttää, suosittelen 

asennettavaksi oveen metallisen kellon, 

joka helkähtää jokaisella oven avauksella. 

Punaisen värin käyttöä tulisi välttää 

pohjoisessa koko vuoden ajan. Tilaan voi 

myös asettaasuojaavan Qilin- parin. Tulevan vuoden sairaustähti, 

#2 lennähtää helmikuussa länteen, minne suosittelen asetettavaksi 

pullokurpitsan. Vuoden parhaimmat tähdet ovat lounaassa 

(valkoinen #6), sekä koillisessa (vihreä #3); lounas soveltuu tilana 

erityisesti päätösten tekoon ja koillinen vuorostaan aktivoimaan 

matkustamista. Lounaaseen lentävä vuositähti #6 saattaa 

suotuisasta luonteestaan huolimatta aiheuttaa eristäytyneisyyden ja 

yksinäisyyden tunnetta ja mahdollisesti pään alueen 

terveysongelmia. Vuositähti #3 koillisessa yhtyy koillisen 

maatähteen #8, muodostaen voimakkaan puun qin ilmansuuntaan. 



Koillisessa ilmansuunnassa on varsinkin lapsilla ja nuorilla suuri 

riski loukata alaraajat, joten mikäli rakennusten portaat asettuvat 

koilliseen, on panostettava turvallisuuteen alkavana Koiran vuotena. 

Puun energia, varsinkin edustettuna tähtiparilla #3 ja #8, on 

otollinen kilpailuvietin kohentamiseen, sillä #3 on varsin 

aggressiivinen. Tähteä voi käyttää sekä parantamaan 

urheilusuorituksia, kuin yrityksen markkinointiakin. Voimakasta 

puuenergiaa voi hyödyntää myös laihdutuksessa, sillä #3 on hyvin 

itsepintainen maan tavoin, jota ylipaino vuorostaan edustaa. Puun 

qi hallitsee maan qitä, joten varsinkin minggua 2:n on oltava 

varovainen käyttäessään puu qitä. 

Toivotan sylikaupalla onnea ja shengqitä lukijoilleni vuodelle 2018! 

  

  

Suojelevia, myyttisiä qilinejä kaupassani. 


