2015.aasta 19.veebruari hilishommiku energias algab puu Kitse aasta. Aasta värv on
rohekas-punane (vein, kirss, ploom), aasta number on 3 (perekonna tsoon), aasta kivi
on rodokrosiit, sobib ka smaragd.

Kits (ka Lammas) on sodiaagiringi kaheksas loom, seetõttu peetakse Kitse aastat üldiselt
heaendeliseks. Kits, kes on oma olemuselt loominguline, sõbralik, uudishimulik, mõnikord
ka viriseja (siis kui tema jalgealune kõigub). Ta tahab tunda ennast turvaliselt ja luua
maailma, kus inimeste vahel on rahulolu ja mõistmine.
Maailmas on olnud pikalt segased ajad ja õhutatud sõda. Kui Hobuse aastal tulid esile
juhid, kes määrasid otsuseid, siis Kitse aastal on tähelepanu pööratud tekkinud olukorra
stabiliseerimisele. Kitse aastat peetakse maharahustamise, seletamise, põhjendamise,
kompromisside otsimise ajaks ning kui vaja siis kasutatakse selleks kõikvõimalikke
vahendeid ja meetmeid. Vaatamata sellele, et Kitse aasta kannab endas yin (rahulikku,
naiselikku) energiat, toetab selle aasta energia eelkõige just meest. Seega on enamus
muutusi, usutavasti paremuse poole, seotud meesalgega.
Selle aasta olulisim eluvaldkond (bagua tsoon) on perekonna, sugupuu ja mineviku
tsoon. Seega on tulemas aasta, mil saab veel kord läbi käia ja lõpetada vana, ning luua
uus toimiv süsteem. Loomulikult ei saa see lihtne olema, kuid aastaenergiad toetavad
just suuri sisemisi muudatusi, ümberkorraldusi ja uue plaani loomist ning elluviimise
alustamist. Üles kerkib asju minevikust, aktiveeruvad vanad takistavad uskumused jne.
Seega võib õhus tunda tülisid, vaidlusi, näpuga näitamist, kriitilisust, konkurentsi, ka
nahhaalsust.
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konkurentsivõimelisus. Ja veel! Tulemas on roheliste näppude aasta - hea periood
aiapidajatele, looduse nautijatele ja toetajatele.

Üldised Kitse aasta mõjud 12 loomamärgile
Roti jaoks on algamas uuenduslik ja värskendav aeg. Nüüd on aeg otsast alata.
Edasijõudmine võib nõuda võitlust, kuid lõpuks jõuad tippu ja näed ees veel suuremaid
eesmärke. Hoolimata hetkel ülekaalus olevatest probleemsetest olukordadest, vaata
julgesti tulevikku. Tööalaselt kirglik aasta, kuigi rahaenergia on sel aastal veidi pingeline.
Naudi koosolemist perega, lähedaste ja sõpruskonnaga. Tee kindlaks mis on sinu elus
oluline ja mis mitte.
NB! Kannapöörde aeg ja seega vajab aasta läbi kaitseamuletti (sea kuju, pilt, sümbol).

Pühvlil on tulemas täisväärtuslik aeg armastuses, karjääris ja rahaasjades. Samas liigne
emotsioneerimine võimendab tervisehäireid, õpi ohjeldama ennast. Samuti tasub
ettevaatlik olla esmapilgul süütuna tunduvate mõtete, hiilgavate pakkumistega, kõik pole

kuld, mis hiilgab. Pühvel allub sel aastal kergemini välise ilusa mõjule. Head teeb Sulle
mõnus reisikosutus.

Tiigri jaoks pole algav aasta lihtne. Esialgu tähtsusetuna tunduvad sündmused kuhjuvad
murettekitavalt. Pisiprobleemide eiramine pigem suurendab neid. Aruka tegutsemise
korral pole sul põhjust ärevuseks. Sel aastal tasub hoiduda tahaplaanile. Pühendudes
olemasolevale suhtele, armastusele lööb see õitsema ning soosib abiellumist. Reisid
toovad oma ellu seiklusi, uued sihtkohad on eriti head.
NB! Kannapöörde aeg ja seega vajab aasta läbi kaitseamuletti (sea kuju, pilt, sümbol).

Jänesel on tulemas rahumeelne aasta. Sel aastal võib sind huvitada vaimne ärkamine ja
mõista enam oma sisemist hinge. Aeg sobib uuele ametitasandile tõusmiseks. Töö ja
elukutse valdkonnas võib toimuda täielik suunamuutus. Ka töö- ja rahaenergia on
tõusulainel ning suhted õitsevad. Isiklikus elus tõstab meeleolu teatav romantiline
suundumus. Ettevaatlik tasub olla liikluses ja liikumisel.
NB! Kannapöörde aeg ja seega vajab aasta läbi kaitseamuletti (sea kuju, pilt, sümbol).

Draakonil algab kiire aeg. Sul on töö- ja pereelus aastaringselt ärev aeg. Ära lase
ajapuudusel rikkuda oma suhteid. Aasta seab nõudeid rahalistele väljaminekutele. Märgid
osutavad, et võib tekkida vajadus aidata perekonda mõne kiireloomulise olukorra
lahendamisel.
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tööpakkumine välismaal, ära suhtu sellesse liiga optimistlikult.
Tee väike puhkusereis, et lõõgastada oma meelt.

Maol on algamas edukas aasta. Ettevaatus ettepanekute läbivaatamisel tuleb kasuks.
Lõpptulemus võib olla üsna soodne, kuid algstaadiumis tuleb optimismi ohjeldada ja veidi
skeptiliseks jääda. Plaanide nägemine realistlikus valguses võib pettumusi ära hoida.
Kriitika on osa tööst ja sa ei pea end halvasti tundma, kui sinu töö on hinnatud allapoole
aktsepteeritavat piiri. Üldiselt edenevad äri ja tööasjad rahuldavalt. Kodu ja perekond
pakuvad rõõmu. Võta endale aega ja puhka reisimise abil.

Hobusel tuleb sel aastal õppida säästma oma emotsioone, energiat, raha jne. Isiklikud
suhted omandavad uue tähenduse. Sinu edu võti seisneb aga nõrkuste ületamises, kuid
pingeolukorras võib pead tõsta isekus. Hoia tervis tasakaalus ja leia enda jaoks õige
treenimisviis. Sinu karismaatiline isiksus laseb juhtuda sel aastal palju asju, sündmusi.
Käes on aeg tutvuda uute kultuuridega.

Kitsel on käes energia ja tegevuse laiendamise aeg. Sinus kehastuvad nüüd võim ja
autoriteet. Ära karda oma seisukohti avaldada ja sa näed üllatusega, et sinu ümber
koonduvad toetajad. Äri ja töö alal tuleb olla ettevõtlik. Isiklikus elus pead olema
täielikult läbi mõelnud, mida suhtest soovid. Sel aastal mõjuvad sulle eriti hästi ärireisid,
samuti perepuhkusereisid, aga ka lühikesed nädalalõpu puhkepausid.
NB! Kannapöörde aeg ja seega vajab aasta läbi kaitseamuletti (sea kuju, pilt, sümbol).

Ahv muutub sel aastal tõsisemaks, sest tuleb teha olulisi otsuseid. Elus näib puuduvat
põnevus ja väljakutse, sellepärast tekib oht, et sind valdab rahulolematus ja hakkad
tarbetult riskima. Kanaliseeri oma energia (sisemisele)eesmärgile, taotlusele, tee otsus ja
sind saadab edu. Sel aastal on tarvis kannatlikkust. Ettevaatus uute suhete ees, need
võivad viia raskustesse.

Kukk, kes on diplomaatiline ja kohanemisvõimeline jõuab kõrgustesse. Näidates oma
iseloomu uuest küljest, võidad sõpru ning avanevad uued võimalused äri ja karjääri
vallas. Sinu
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tõstavad sinu väärtust. Sind haarab oma embusesse romantikalaine ja sinu ümber on
meeldivad suhted. Kuid kaua suudada „uut fassaadi“ säilitada?

Koeral on algamas tõusuenergias aeg. Karjäär ja isiklikud suhted on suurepärased.
Tundub, et teised inimesed röövivad palju niigi väärtuslikku aega. Kuid tea, et Sinu selle
aasta üks teema on heategevus. Oled avatud armastuseenergiatele, kuid ära lase
kadedust, ka armukadedust, enda ligi, sest nii on kerge isiklikke suhteid rikkuda.
Kitse aasta on hea aeg minna avastama maailma.

Sigadel on tulemas mõnus suhtlemise aeg. Tulemas on Sinu üks õnnelikumaid ja
edukamaid aegu. See on sinu karjääriaasta. Sel aastal on soovitatav koondada oma
rahalised vahendid ja kavandada tulevikku. Võita on palju ja lõpuks leiad end palju
mõnusamalt positsioonilt, kui aasta algul võis oodata. Üksikutel Sigadel on tulemas
südameasjade, ka armumise aasta.
Sel aastal on soovitatav tuua oma ellu lühireise (u 10 päeva), et anda endale värskust ja
rahustada meelt.

