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Kiinalainen astrologia



Pieni perehdytys BaZi-astrologiaan

BaZi-astrologia eli toiselta nimeltään Neljän pilarin astrologia on kiinalaisen 

astrologian muoto, jossa syntymäajan perusteella määritetään elementit ja eläimet 

niin syntymävuodelle, kuukaudelle, päivälle kuin kellonajallekin. Näin saadut neljä 

pilaria muodostavat peruskartan rakenteen. Se, missä maassa ja millä paikkakunnalla 

on syntynyt, otetaan huomioon, ihan niin kuin länsimaisessakin astrologiassa.

Kartta koostuu taivaallisista rungoista ja maallisista oksista, toisin sanoen 

elementeistä, joita on viisi, sekä eläimistä, joita on kaksitoista. Yhteensä saamme 

näistä 60 erilaista eläin-elementtiparia, joista omalle astrologiselle kartallemme 

valikoituu neljä. Vaihtoehtoja siis riittää!

Viisi elementtiä ovat Vesi, Puu, Tuli, Maa ja Metalli. Kukin näistä elementeistä voidaan 

jakaa vielä joko yin- tai yang-energiaan. Esimerkiksi yang-vesi on kuin voimakas 

virtaus meressä tai koskessa, ja yin-vesi puolestaan on kevyttä, sumuista sadetta tai 

aamukosteutta. Luonteessasikin voi siis olla meren tyrskyisää aaltoliikettä tai olet kuin 

raikas tuulahdus aamusumua

Kiinalaisessa astrologiassa kuvataan ihmisten ominaispiirteitä luonnon energioita ja 

syklejä havainnoimalla ja luonnon lainalaisuuksista saatujen esimerkkien avulla. 

Olemmehan me itsekin osa ympäröivää luontoa ja sen energiaa. Voit siis olla vaikka 

"metallityyppi" tai "maaihminen" perusluonteeltasi eli itse-elementiltäsi.

Syntymäpäivän mukaan määräytyvä itse-elementti  onkin kartan tärkein informaatio, 

se on sinun persoonasi olennaisin osa. Se vaikuttaa paljon siihen, miten kommunikoit ja 

vuorovaikutat muiden kanssa. Voimme olla esimerkiksi vahvaa, taipumatonta metallia 

tai pehmeää, ravinteikasta multaa, eli maata. Ihminen heijastaa käytöksellään tätä, 

vaikkei sitä vielä tiedostaisikaan.

Ytimekkäästi, mutta yleistäen sanottuna, siinä missä tuli-ihminen hakee lämpöä 

suorista sosiaalisista kontakteista, vesi-ihminen taas kommunikoi kirjallisesti ja 

älyllistää. Puuihminen on nopeiden aloitusten ja toiminnan kannalla, maaihminen 

hakee turvaa, pysyvyyttä ja juurevuutta elämäänsä ja metalli-ihminen voi olla 

luonteeltaan pidättyvä, sisäänpäinkääntyvä ja musikaalinen. Varsinaisessa tulkinnassa 

pääsemme näihin vielä pintapuolisiin tyypityksiin oikein kunnolla sisälle.

Kun otamme tähän mukaan vielä eläimellisen puolemme, eli karttamme neljä eri 

eläintä, ja tutkimme meissä vaikuttavia eläimiä sekä karvapeitteen pinnalta että 



tarkemmin karvoihin katsoen, saamme hyvinkin kattavan kuvauksen luonteestamme. 

Vesi-Koira on esimerkiksi luonteeltaan hyvin erilainen eläin kuin Tuli-Koira, joten emme 

voi luokitella kaikkia Koiria samanlaisiksi. Elementit tekevät eläimien luonteeseen ne 

olennaiset erot.



Karttamme neljä eläintä ja ikäkaudet:

Astrologisen kartan kaikki eläimet ja pilarit ovat koko elämän ajan voimassa, mutta eri 

aikakausien mukaan ne joko voimistuvat tai painuvat taustalle.

Vuoden eläin määrittää ensivaikutelmaasi ulospäin: suhteitasi laajempaan 

ympäristöön ja sukuun, sukupolveen ja kaveripiiriin. Vuosieläin on aktiivisempi 

lapsuudessa ja nuorena.

Kuukauden eläin määrittää työelämääsi ja ammatillisia taipumuksiasi, eli 

elämäntehtävääsi, sekä suhdettasi lapsuuden perheeseen. Tämä on nuoren 

aikuisuuden aikaa.

Päivän eläin määrittää ominta persoonallisuuttasi, puolisoasi, rakkauselämää ja 

parisuhteen dynamiikkaa. Kyseessä on varhaisemman keski-iän aika, jolloin yleensä 

mennään naimisiin ja perustetaan perhe. Hyvin yleisellä tasolla tulkittuna tässä ns. 

parisuhdepilarissa sijaitsevan eläimen vuonna voi löytää kumppanin tai mennä 

naimisiin, sitä vastakkaisen eläimen vuonna taas voi tulla ero tai liitto natisee.

Tunnin eläin määrittää toiveitasi, kaikkein intiimeintä, salattua puoltasi, ja 

jälkikasvuasi. Sitä kutsutaan myös lapsipilariksi. Tämä on myöhemmän keski-iän aikaa, 

kun mittariin alkaa kertyä viisikymppiä. Tunnin eläin alkaa vaikuttaa vasta n. 40-

vuotiaasta lähtien, siihen asti se ”uinuu”.

Eläinten ja elementtien väliset törmäykset ja yhdistymiset ovat olennainen osa 

kiinalaista astrologiaa, aivan kuten länsimaisessa astrologiassa tutkitaan eri aspektien 

kolmioita ja neliöitä, eli planeettojen törmäyskulmia ja harmonisia yhtymiä.

Kaikki eläimet eivät tule toistensa kanssa toimeen, kuten emme me ihmisetkään. 

Eläimemme voivat siis vielä ottaa häntä luimussa toisten kanssa yhteen tai muodostaa 

sopuisia ja tiiviitä kaveriporukoita. Tämä kaikki vaikuttaa siihen, kenen kanssa 

kemiamme kohtaavat ja miten meillä eri eläinten vuosina oikein menee.

Otetaan siis kiinalainen astrologia avuksi ja lähdetään tutkimaan mistä meidät oikein 

on tehty!



Ba Zi Neljä Pilaria

kiinalaisen astrologian mukaiset eläimet:

KLO PÄIVÄ
Itse-elementti

KK VUOSI

YIN PUU YANG MAA YANG METALLI YIN PUU

JÄNIS APINA LOHIKÄÄRME JÄNIS

TAIVAALLINEN RUNKO
= ELEMENTTI

MAALLINEN OKSA
= ELÄIN

SYNTYMÄAIKA JA KARTTATYYPPI

Nimi : David
Syntymäaika : 2.5.1975, klo 06:17 London.

Itse-elementti: YANG MAA

Laskennasta lyhyesti

Tässä tulkinnassa eläinten laskentaan otetaan huomioon aikavyöhyke ja pituusasteet, 

kuten se kuuluu tehdä ja siksi tämän tulkinnan eläimet saattavat erota muiden 

laskentaohjelmien tarjoamista eläimistä. Niissä kellonaikaa ei soviteta 

aikavyöhykkeisiin jolloin ohjelma antaa väärän tuloksen. Pahoittelen tästä 

laskentatapojen erosta mahdollisesti aiheutuvaa hämminkiä.



VIISI ELEMENTTIÄ

Kiinalainen astrologia sekä fengshui perustuvat ennen kaikkea viiden elementin 

kierrolle, josta alla pieni yhteenveto. Elementit kuvaavat ihmisen luonnetta ja sen 

perustaa, psykologisia ominaisuuksia ja tapaa ajatella. Ne vaikuttavat meissä mielen 

tasolla. Karttamme eläimet puolestaan edustavat toimintamallejamme, sosiaalisia 

taipumuksiamme ja suhdetta ulkopuoliseen maailmaan. Eläimet kertovat enemmän 

miten käyttäydymme ja ilmaisemme itseämme suhteessa muihin ihmisiin. Tämän 

astrologisen kartan jaon voisi myös tiivistää sanomalla, että elementit ovat sisäistä 

energiaa, eläimet ulkoista energiaa .

Ravitseva kierto:

TULI ruokkii maata tuhkallaan, MAAN sisällä muodostuu metallia, METALLI tiivistyy 

vedeksi (ns. kondensointi), VESI antaa kasvuenergiaa puulle, PUU ruokkii tulta

Tuhoava eli kontrolloiva kierto:

TULI sulattaa metallin, METALLI leikkaa puuta, PUU vie ravinteet maalta, MAA patoaa 

veden, VESI sammuttaa tulen

Rajoittava, voimia vievä kierto:

TULI kuluttaa puuta palaessaan, MAA tukahduttaa tulen, METALLIN kaivaminen 

kuluttaa maata, VESI ruostuttaa metallin, PUU imee veden kuiviin.



ITSE-ELEMENTTI JA LUONTEENPIIRTEET

SYNTYMÄPÄIVÄN MUKAAN MÄÄRÄYTYVÄ ITSE-ELEMENTTISI ON:

MAA

Maa-ihmisillä on jalat tukevasti maankamaralla, joten nämä ovat vakaita, maltillisia, 

järkeviä, uskollisia ja rehellisiä. Maaihmisen parhaita luonteenpiirteitä ovatkin 

luotettavuus, ymmärrys ja avoimuus. Empatiankyky on heissä sisäsyntyinen. Heillä on 

syvä yhteys maahan ja sen kautta koko maailmankaikkeuteen, mutta maaelementti on 

myös välillä staattista, pysähtynyttä.

Maaihmiset pistävät ideat käytäntöön, eivätkä haaskaa aikaa teorioihin. He ovat 

toteuttajia ja organisoijia ja työskentelevät väsymättömästi projektien läpiviemiseksi. 

Rajattomilta vaikuttavat voimavarat kestävät vuodesta toiseen. Maaihminen tutkii 

ensin asiat perusteellisesti, ryhtyy sitten toimeen ja seisoo hankkeidensa takana ja vie 

ne lopulta päätökseen vaikka yksin.

Maaihminen on parhaimmillaan, kun saa tehdä yhden asian kerrallaan. Hän suhtautuu 

muutokseen epäilevästi, mutta hyväksyy sen lopulta, kunhan tahti on riittävän hidas, 

eli hänelle sopiva. Objektiivisen katsantokannan omaava Maa on herkkä aistimaan, 

mutta hän ei ole herkkähermoinen. Hänellä on terävät hoksottimet, joilla hän kerää ja 

erittelee tietoa ja tekee johdonmukaisia päätelmiä. Hän keksii usein toimivan ratkaisun, 

joka käy kaikille.

Maaihminen on allerginen epäoikeudenmukaisuudelle. Hän huomioi toiset ja heidän 

oikeutensa erilaisuuteen ja eroaviin mielipiteisiinsä. Hän tuntee myötätuntoa toisia 

kohtaan ja pystyy samaistumaan tilanteeseen, mutta ei välttämättä ryntää suin päin 

auttamaan – ei ainakaan ennen kuin on tarkkaan harkinnut sen seuraukset!



Maa osaa pitää finanssinsa kunnossa ja kykeneekin hoitamaan niin omat kuin 

muidenkin raha-asiat. Hän saattaa onnistua tekemään oivallisia sijoituksia ja käyttää 

tienaamansa rahat viisaasti. Maa ei kuitenkaan ole peluri – hän vain perehtyy asioihin 

perusteellisesti ja vetää oikeat johtopäätökset. Tämän tehtyään hän pysyy vakaasti 

mielipiteessään. Jos maaihminen asettuu vastarintaan, toisten on paras luopua 

suosiolla, sillä hän ei järkähdäkään omasta näkökannastaan.

Maaihminen saattaa sortua stressiin ja liialliseen huolehtimiseen. Matkakumppaneiksi 

voivat myös hypätä epäluulo, toivottomuus sekä liiallinen (itse)kriittisyys. Tällöin hän 

kokee kuin maa jalkojen alla ei enää kantaisikaan ja tasapaino uhkaa kadota.

Jos astrologisessa kartassa on liian paljon Maata, ihminen on itsepäinen, 

muutosvastarintainen ja joissain tapauksissa liian luottavainen. Jos taas kartassa on 

pula Maasta, voi ilmetä itsekkyyttä, hermostuneisuutta ja vaikeutta löytää tasapainoa 

elämään. Lisäksi täytyy ottaa huomioon, että jos Vettä ei esiinny kartassa riittävästi, 

Maa voi olla liian kuiva ja kova, eikä siinä kasva mikään. Jos taas vesielementtiä on 

liikaa, Maa voi olla liian kostea ja upottava suo, jolloin olo tuntuu mutaan juuttuneelta 

ja liikkeelle pääseminen on raskasta.

Maaelementti voidaan kiinalaisessa astrologiassa vielä erotella kahteen eri laatuun, 

yiniin ja yangiin:

Yang Maa on kuin graniittinen kallio, korkea vuori tai kovettunut maa.

Yin Maa on kuin pehmeä ja ravitseva multa, hienojakoinen hiekka tai upottava savi.

Nämä Maan ominaisuudet tuovat eroja myös ihmisen persoonallisuuteen.



YANG MAA

Sinun itse-elementtisi Maa on yang-laatua, eli aktiivista, maskuliinista, eteenpäin 

pyrkivää ja ylöspäin kohoavaa. Yang Maat ovat vakaita ja turvallisia kuin kallio. Niiden 

perusta on syvällä maan uumenissa ja niiden energia on hidasta, pysyvää ja 

järkähtämätöntä. Samalla lailla Yang Maat ovat ympäristöönsä vakaasti asettuneita.

Kaikista elementeistä juuri Yang Maa onkin kestävin. Tarvitaan todella suuri 

maanjäristys, joka voi tätä vuorta heiluttaa. Ihmisinä Yang Maat eivät muuta mieltään 

joka toinen minuutti, vaan ovat vakaasti mielipiteidensä takana. Heidän luonteensa on 

luja ja luotettava ja muut ottavat niistä tukea jalkojensa alle. Yang Maa edustaa myös 

rehellisyyttä ja sanoo asiat kuten ne ovat. Jos ei halua katsoa brutaalia totuutta silmiin, 

ei ehkä kannata kysyä sitä Yang Maalta, sillä se ei osaa kaunistella sanomaa kiemuroin 

ja kukkasin.

Tätä jykevää energiaa on joskus vaikea saada liikkeelle ja voi vaatia suuria 

ponnistuksia, jotta Yang Maa muuttuu ja uudistuu. Ennen kaikkea muutoksen on 

lähdettävä sen sisältä, omasta aloitteesta. Ulkopuolinen voima ei saa Yang Maata 

järkähtämään, mutta tulivuoren purkaus tai mannerlaattojen liike sen tekee, 

nimenomaan syvältä maan sisästä käsin.

Tästä jähmeydestä johtuen Yang Maa saattaa olla tapoihinsa juuttunut ja 

mukavuusalueelleen jämähtänyt. Se ei halua muuttaa vallitsevaa tilannetta, vaan 

arvostaa perinteitä, niin kuin on aina ennenkin tehty. Viivyttely voi muodostua 

ongelmaksi, kun muut vilkkaammat ihmiset yrittävät potkia sitä liikkeelle. Yang Maa voi 

olla myös varautunut ja vetäytyvä ja epäilee muiden vaikuttimia. Se ei helpolla avaa 

sydäntään ja ajatuksiaan. Arvokas Yang Maan sisällään piilottelema jalokivilasti 

pitääkin kaivaa esille hakkujen ja dynamiitin avulla!



Viisasta Yang Maata ympäröi salaperäisyyden verho, mikä vetää tutkijoita puoleensa. 

Yang Maa paljastaa herkimmät toiveensa ja aatoksensa kuitenkin vain parhaimmille 

ystävilleen. Yang Maalle on tyypillistä käyttää paljon aikaa pohdiskeluun ja asioiden 

pyörittelyyn mielessään. Sen mielipiteet ovatkin siksi hyvin punnittuja, eikä se avaa 

suutaan ennen kuin sillä on selkeä kuva siitä, mitä se haluaa sanoa. Näin hitaalla 

sytytyksellä varustettu keskustelija saattaa joutua sulkemaan suunsa jo ennen sen 

aukaisemista, sillä joku nopeampi luonne ehtii jo sanomaan saman asian ennen sitä! 

Jos siis kerrot salaisuuden Yang Maalle, niin se tieto ei kulje eteenpäin. Yang Maa osaa 

pitää myös omatkin salaisuutensa visusti piilossa. Joskus se voi olla vähän yksinäinen, 

jos ei löydä tosiystävää, jolle kertoa syvistä ja aidoista tunteistaan.

Jos Yang Maa tuntee olevansa turvallisessa, hyvässä ja luotettavassa seurassa, siitä 

saattaa kuoriutua kovakin seurustelija, joka viskoo vitsejä ilmoille ja osaa keskustella 

sulavasti ja äänekkäästi. Tämä tosin saattaa tapahtua vasta pikkutunneilla ja 

muutaman näkäräisen voimin.

Kun Yang Maa alkaa tehdä asioita, se vaatii tietysti tarkkaa valmistelua. Mikään ei 

tapahdu hetkessä, sillä Yang Maa tekee hommansa miettien pitkää tähtäintä ja 

kestävää lopputulosta. Kun se pääsee käyntiin, sitä ei pysäytä mikään, varsinkin jos se 

tekee työnsä intohimolla. Yang Maa on kuin höyrydiesel-juna: kestää kauan saada se 

kunnolla käyntiin, mutta kuumana se sitten tahkoaa eteenpäin ja höyry vain nousee sen 

korvista! Sen päättäväisyys on vertaansa vailla.

Yang Maa on taipuvainen elämään tunteidensa ja vaistojensa pohjalta ja järki tulee 

vasta kolmosena. Jos sen vaisto ja logiikka ovat ristiriidassa, se valitsee vaistojensa ja 

sydämensä kertoman viestin. Tuo vaisto voi kummuta syvältä maan sisästä. Tarvitsee 

vain tarkkailla ja kuunnella luonnon ja kehon antamia merkkejä, kuin poppamies.

Yang Maa tekee myös selvän eron oikean ja väärän välillä ja saattaa siksi vaikuttaa 

oikealta moraalinvartijalta, jolle musta on musta ja valkoinen putipuhdas. Näiden 

välissä olevalle harmaalle kaistaleelle se on värisokea. Mutta jos tarvitset tyypin, jolla 

on vankkumattoman hyvä maine ja joka noudattaa lakipykäliä eikä venyttele sääntöjä 

oman etunsa nimissä, tiedät mistä päin tiedustella.

Joskus Yang Maan täydellisyyden haku, omapäisyys ja hidas pohdinta osoittautuvat 

sen omaksi kiusankappaleeksi. Nyky-yhteiskunta, jossa arvostetaan nopeutta, 



tehokkuutta ja joustavuutta, voi olla sille vaikea pala. Se ei millään tahdo päästä 

hyppäämään mukaan oravanpyörään ja toimimaan muiden tavalla suitsait sukkelasti. 

Ympäristön vaatimukset saavat sen ärtymään ja se onkin hyvin herkkä muiden 

mielipiteille itsestään. Silloin se saattaa syöksähtää tekemään jonkin äkkinäisen 

päätöksen, jossa ei ole päätä eikä häntää. Yang Maa onkin enemmän omillaan toimeen 

tuleva puurtaja kuin osa tiimien tehtäväketjua. Tehdessään töitä omin ehdoin ja 

itselleen se voi aina määrätä sopivan tahdin eikä sen tarvitse neuvotella muiden 

kanssa tai kuunnella puhetta töiden tehostamisesta. Sen vahvuuksia on asiakkaiden 

kohtaaminen kasvokkain, sillä se tekee heti luotettavan ja kohteliaan vaikutelman. 

Paperityöt ja tilinpäätökset taas eivät oikein maistu yhtä hyvälle.

Perhe on Yang Maalle aina ykkönen ja se onkin puolustuskannalla läheistensä suhteen. 

Yang Maan itseluottamus pohjautuu pitkälti lapsuudenperheeseen ja siinä 

vallinneeseen turvallisuuden tunteeseen. Jos elämän muut osa-alueet ovat kriisissä, 

Yang Maa selviää tiiviiden perhesuhteidensa avulla yli vaikeiden aikojen. Jos taas 

perheasiat ovat kriisissä, koko elämältä saattaa pudota pohja eikä se enää tiedä mihin 

turvata tai miten suunnistaa eteenpäin. Yang Maan tärkeimpiä tavoitteita elämässä 

onkin löytää vakaa parisuhde, perustaa perhe ja olla lapsilleen hyvä esimerkki ja vakaa 

peruskallio. Sitä ei niinkään houkuta rahallinen hyöty tai vieraisiin syleihin eksyminen.

Yang Maan haasteena ovat ylitsepursuavat, mutta salassa pidetyt tunteet. Se yleensä 

pullottaa keräämäänsä harmistusta niin kauan, että lopulta se kaikki räjähtää ilmoille 

kuin tulivuoren purkaus, jolloin sivulliset saavat palovammoja kuumasta laavasta ja 

tunnekuohusta. Yang Maan kannattaisi ilmaista tunteensa jo aiemmin eikä päästää 

tilannetta karkaamaan käsistä. Etenkin jos sillä on taipuvaisuutta vakavaan 

mustasukkaisuuteen näiden tavallisempien vihanpurkausten lisäksi, sen kannattaisi 

tosissaan miettiä keinoja, joilla ottaa tunteensa parempaan otteeseen.



MAALLISET OKSAT ELI ELÄIMET

Vuoden eläin: JÄNIS vaikuttaja, yin-eläin

Vuoden pilari, josta vuoden eläin löytyy, määrittää ensivaikutelmaasi ulospäin ja 

suhteitasi laajempaan ympäristöön ja sukuun. Se kertoo myös luonteestasi lapsena. 

Tämä on se luontainen karisma, jota välität ensitapaamisella ja jonka perusteella 

muut ihmiset sinua ensiksi arvioivat.

Pelkkä eläinmerkki ei vielä kerro koko totuutta, sillä jokaista eläintä voi olla 5 eri 

tyyppiä, Veden, Puun, Tulen, Maan tai Metallin mukaan.

Sinä olet vuosipilarissasi 

PUU-JÄNIS:

Jäniksen oma luontainen elementti on Puu, joten tässä merkissä Puun vaikutukset 

korostuvat. Ne tuovat Jänikseen herkkyyttä ja hienotunteisuutta. Puu-Jänis haluaa vain 

hoivata muita ja syleillä koko maailmaa! Sen karvat nousevat pystyyn liian karskista 

käytöksestä tai toisten tahallisesta loukkaamisesta. Puu-Jänis haluaa olla kaikkien 

kaveri ja arvostaa rauhanomaista yhteiseloa. Kovin sitoutumishaluinen se ei silti ole, 

sillä rakkaudessa ollaan niin paljaana ja haavoittuvaisena, eikä se halua satuttaa 

ketään. Vetäytymällä se tavallaan myös suojelee itseään.

Hyvän itsetunnon omaava Puu-Jänis osaa olla kunnianhimoinen, mutta uralla 

kiitäminen ja kyynärpäiden käyttäminen ei ole sitä varten. Toisille pitää antaa tilaa 

myös. Puu-Jänis on onnellisimmillaan, kun ihmisten – ja eläinten – välillä vallitsee tasa-

arvoinen harmonia. Elä rauhassa ja anna toistenkin elää ja temmeltää! Puu-Jäniksen 

löytää helposti taidealalta tai ainakin taideharrastusten parista, sillä sen lahjakkuus on 

visuaalista ja hienostunutta kuin siveltimen jälki.



Sosiaalinen Puu-Jänis tykkää muiden seurasta ja kuulumisten vaihtamisesta. Se jopa 

nauttii tietynasteisesta säpäkästä meiningistä ja kiireestä. Kun lepo ja arkisten asioiden 

touhukas hoitaminen ovat tasapainossa, Puu-Jänis voi hyvin. Jos se antaa kiireelle 

pikkurillin mukana koko käpälän, se on pulassa ja alkaa oireilla. Puu-Jänisten 

kompastuskivi onkin hermoilu, stressaaminen ja murehtiminen. Se ei myöskään osaa 

tehdä päätöksiä, kun jää miettimään asioita kaikilta mahdollisilta kanteilta ja kaikkien 

osallisena olevien ihmisten kannalta.

Metsän eläimenä Puu-Jänis nauttii luontoharrastuksista. Kauniit asiat ympärillä, kuten 

ihmisen tai luonnon tekemä taide, saavat sen iloiseksi. Puu-Jänikselle tekee hyvää 

meditoida, liikkua ulkoilmassa ja tutkia taidenäyttelyitä – ellei se luovana eläimenä 

sitten intoudu itse taiteilemaan!



JÄNIKSEN PERUSLUONNE:

Jänis on eläin, joka pyrkii välttämään riskejä ja pysymään omalla 

turvallisuusalueellaan. Kun se haistaa riidan tuoksun, se ottaa äkkiloikan 

takavasemmalle pusikkoon, sillä se ei kestä konflikteja, vaan välttelee niitä 

pakonomaisesti. Jäniksestä et siis saa riidanhaastajaa millään.

Varman päälle pelaava Jänis on muutenkin arka ottamaan riskejä, eikä se yleensä 

avaudu helposti tai kerro mielipiteitään. Se on kuitenkin perusluonteeltaan selviytyjä ja 

äärettömän sopeutumiskykyinen ja mahdolliset vastoinkäymiset se lopulta selättää 

nopeasti. Jänis tutkii aina asiat perusteellisesti ja kerää rauhassa tietoa, kunnes on 

valmis tekemään päätöksensä. Se voi vaikuttaa muiden mielestä hitaalta ja tyhmältä, 

mutta se ei hötkyile, kun kyse on isoista ja tärkeistä asioista.

Jänis osaa organisoida ja se on loistava, ihmisiä ymmärtävä ja kuunteleva neuvottelija. 

Ennen kaikkea se on vakuuttava. Se pitää roolistaan osana toimivaa koneistoa, joka 

pyörii kuin rasvattu. Kun Jänis tuntee olevansa omalla mukavuus- ja 

pätevyysalueellaan, se pystyy neuvottelemaan itselleen tai firmalleen parhaan diilin ja 

maksimoimaan hyödyt ovelasti. Siitä saattaa kuoriutua taitava manipuloija parhaaseen 

lopputulokseen pääsemiseksi eikä se tarvittaessa epäröi pelata kaksinaamaisesti. 

Ulkoa vaatimattomalta vaikuttava Jänis saattaakin olla työurallaan varsinainen 

menestyjä, sillä se tietää mitä sanoa, milloin ja kenelle. Sen raha-asiat ovat yleensä 

aina kunnossa eikä Jänis jätä vakuutuksia ottamatta. Sille on tärkeää, että rahaa on 

jemmassa ja turvaverkot ovat kunnossa mahdollista pahaa päivää varten.

Jänis on sangen empaattinen ja ihmiset hakeutuvat mielellään sen seuraan, sillä se 

onnistuu luomaan ympärilleen miellyttävän ilmapiirin. Yksityisasioitaan Jänis ei 

kuitenkaan kuuluttele kylillä tai sosiaalisessa mediassa, vaan pitää ne jauhot ihan eri 



pussissa. Varautuneisuus ja pahimpaan skenaarioon varustautuminen on sillä niin 

verissä. Kun Jänis saa elää turvattua elämää siistissä ja järjestystä huokuvassa 

ympäristössä rakkaidensa kanssa, se voi hyvin. Liikunta ja lepo auttavat Jänistä 

pääsemään eroon usein psykosomaattisista, stressiperäisistä vaivoista.

JÄNIKSELLE VASTAKKAISET ELÄIMET:

Jänis luikkii karkuun Kukon tieltä. Tätä se ei tohdi kohdata, sillä Kukko saa Jäniksessä 

aikaan ristiriitaisia tunteita. Sana ”riita”, missään muodossa, ei Jänikselle maistu.

Jänis ei pahemmin välitä Kukon vuosista, koska silloin energiat tuntuvat hankalilta ja 

täytyy kohdata vaikeita asioita, mitä Jänis yrittää välttää viimeiseen asti.

Jos omasta kartastasi löytyy aivan Jäniksen viereltä Kukko, sinulla on sisäinen 

kamppailu päällä, joka saattaa levitä sanaharkaksi myös läheisten kesken. Saatat 

myös ottaa yhteen lähipiirin kanssa, etenkin jos heidän astrologisista kartoistaan 

löytyy lisää Kukkoja!

JÄNIKSELLE SOPIVAT ELÄINKUMPPANIT:

Jänis lähtee mielellään Lampaan (= Vuohi/Pukki) ja Sian mukaan, sillä näiden 

kaverusten kesken on aina iloinen ja ystävällinen meininki, joka säilyy retken loppuun 

asti.

Koira on myös Jäniksen kaveri ja näillä on hyvä happi keskenään. Siihen kahden 

kimppaan ei muita eläimiä edes kaivata.

Jos sinulla on kartallasi Jäniksen lisäksi Lammas tai Sika, sinussakin on hyvää sisäistä 

meininkiä, aivan samoin kuin jos kartallasi Jänis ja Koira tekevät liiton ja yhteisen 

avunantosopimuksen. Jos perheesi ja tuttaviesi astrologisissa kartoissa on näitä 

eläimiä, tulette oivallisesti toimeen keskenänne.

Jänis pomppii innostuksesta, kun tulee Lampaan, Sian tai Koiran vuosi. Nyt hypätään 

korkealle!



Kuukauden eläin: LOHIKÄÄRME aikaansaaja, yang-eläin

Kuukauden pilari, josta kuukauden eläin löytyy, määrittää käytöstäsi ja 

toimintatapojasi työelämässä sekä ammatillisia taipumuksiasi, eli 

elämäntehtävääsi.

Kuukauden pilari kertoo myös millainen olet erityisesti varhaisaikuisuudessa, n. 30-

ikävuoteen asti.

Sinä olet kuukausipilarissasi 

METALLI-LOHIKÄÄRME:

Itseluottamusta ja tahtoa uhkuvalla Metalli-Lohikäärmeellä on vankkumaton näkemys 

oikeasta ja väärästä ja se on myös valmis osoittamaan sen, eikä hönkäilemään pelkkiä 

puheita. Se sopisikin erinomaisesti kampanjoiden, hankkeiden ja protestien esikuvaksi 

kaikenlaista sortoa vastaan. Metalli-Lohikäärmeen voisi siis tavata poliisivoimista, 

huumeiden ja muiden riippuvuuksien vastaisesta työstä, lakimiehenä oikeuden puolelta 

tai vaikka heiluttamassa soppakauhaa ruokajonon antavassa päässä. Metalli-

Lohikäärmeen täytyy siis toisin sanoen olla mukana pelastamassa maailmaa tehtävä 

kerrallaan. Sen tahto menee vaikka metallin läpi, ja ihan ilman metallileikkuria!

Jos kaipaat ehdottoman luotettavaa ja ytimiinsä asti rehellistä ja kyvykästä 

työntekijää, Metalli-Lohikäärme on oikea henkilö tehtävään, sillä se ei ripusta 

työrukkasia kesken urakan naulaan. Metalli-Lohikäärmettä ei voi lahjoa, eikä sitä voi 

taivutella näkemään asiaa toiselta kantilta. Työelämässä Metalli-Lohikäärme on siis 

äärimmäisen rasittava, jos sen kanssa joutuu napit vastakkain. Voit olla varma, että 

kritiikki ammutaan ilman suodatinta suoraan kohteeseensa, sillä Metalli-Lohikäärmeen 

mielestä asiat täytyy sanoa rehellisesti niin kuin ne ovat. Kyllä siinä jonkun korvat aina 

alkavat punoittaa, ja ehkä myötähäpeäkin nousee kasvoille. Metalli-Lohikäärmettä se 



ei yhtään haittaa, sillä se ei halua eikä voi teeskennellä. Täältä pesee totuus! Se voi 

tarvittaessa olla myös aggressiivinen ja hyökätä vastustajan kimppuun. Yhteenotto ei 

totisesti tätä eläintä pelota ja mitä useampi katselija, sen enemmän se saa pontta 

oikeutukselleen. Älä siis erehdy kuvittelemaan, että tämä tehotykki nyhertäisi yksin 

nurkassa huomaamattomana. Onhan kyseessä kuitenkin teatraalinen Lohikäärme!

Tästä voidaan siis päätellä, että Metalli-Lohikäärme jos kuka turhautuu aivan täysin, 

jos se joutuu tekemään työtä, jossa ei ole mitään mieltä. Miksi sen pitäisi kuluttaa 

taistelijan energiaansa johonkin turhanpäiväiseen, kun maailmassa on niin paljon 

epäkohtia korjattavana? Metalli-Lohikäärme tekeekin itselleen palveluksen, kun 

ymmärtää sisäisen palonsa hyvissä ajoin ja suuntaa energiansa arvoisiinsa kohteisiin. 

Niiden parissa se saa paljon hyvää aikaan, meidän kaikkien puolesta. Lyhyesti 

sanottuna, Metalli-Lohikäärme on esitaistelija ja soturi.



LOHIKÄÄRMEEN PERUSLUONNE:

Tarueläimenä Lohikäärme on eksoottinen ja omaperäinen, ja ulkoisestikin näyttävä 

tapaus. Lohikäärmettä pidetään kaikkein onnekkaimpana eläimenä kiinalaisessa 

astrologiassa, joten jos sinulla on Lohikäärme kartallasi, sinäkin omaat siivun tästä 

onnekkuudesta! Lohikäärme voikin heittäytyä elämään täysillä ja odottaa vähän 

hannuhanhimaisesti, että elämä kyllä pitää huolen hänen tarpeistaan ja tuottaa 

kultalantin jalkojen juureen juuri silloin kun sitä tarvitaan. Elämä on aaltoliikettä ylös ja 

alas, mutta perusvire Lohikäärmeen elämässä on, että pärjäät aina, tuli eteen mitä 

tahansa. Ota siis Lohikäärmeen onnekas asenne kantavaksi teemaksi elämässäsi!

Lohikäärmeessä on mystistä ja dynaamista voimaa, joka vetää muita ihmisiä 

puoleensa katsomaan millainen show nyt on luvassa. Lohikäärmeestä löytyykin 

karismaattinen esiintyjä, joka on mielellään muiden pällisteltävänä ja esittelee heille 

kernaasti lukuisia taitojaan. Tämä itsevarmuus ja määrätietoisuus saattaa olla joillekin 

liikaa, joten älä ihmettele, jos et ole kaikkien kaveri. Tulihenkäyksesi ja voimakas 

loistosi ei sovi aroille silmille!

Lohikäärme miettii ensin itseään ja perhe, ruoanlaitto ja muut sellaiset asiat ovat 

kauempana tärkeyslistalla. Kunnianhimo johtaa usein siihen, että Lohikäärme 

uppoutuu projekteihinsa, jotka toki ovat jotain aivan omaa luokkaansa. Anna 

Lohikäärmeelle haaste ja hän tarttuu siihen epäilemättä. Myös ihmissuhteissa häntä 

saattaa kiinnostaa enemmän vaikeat tapaukset kuin joku nössykkä, joka antautuu liian 

helpolla hänen jalkojensa juureen. Juuri haasteet ovat Lohikäärmeen elämän suola.

Lohikäärme saattaa eksyä perfektionismin puolelle, joten häntä kannattaisi välillä 

kutsua maan pinnalle tarkistamaan onko hommassa mitään järkeä. Niin kauan kuin 

Lohikäärmeellä on päätäntävalta omiin asioihinsa ja hän pitää tahtipuikkoa, on koti- ja 



työrauha taattu. Kun Lohikäärmeen vapaus riistetään, siitä seuraa niin ilkeää jälkeä, 

että sitä ei kannata jäädä katsomaan.

Lohikäärmeen avoin katsantokanta johtaa siihen, että hän ystävystyy helposti ja 

arvostaa ihmisiä eri taustoista ja yhteiskuntaluokista. Mielikuvituksellinen Lohikäärme 

ei ole tylsä ystävä, vaan hänellä on varmasti jokin mehevä tarina kerrottavanaan, kun 

seuraavan kerran tapaatte. Se, kuinka paljon viestissä on totuutta ja kuinka paljon 

tarua, voi olla hämärää, mutta tärkeintähän onkin kunnon tarina ja hauskanpito. Niitä 

etsiville Lohikäärme on juuri oikeaa seuraa!

LOHIKÄÄRMEELLE VASTAKKAISET ELÄIMET:

Lohikäärme ottaa yhteen Koiran kanssa. Nyt kyseessä on varsinainen voimien mittelö, 

jossa jommallekummalle käy huonosti ja taistelussa saatuja haavoja joutuu nuolemaan 

pitkän aikaa. Siksi Koiran vuonna Lohikäärmeen sisäinen tuli uhkaa sammua ja voimat 

hiipua. On aika ottaa vähän hillitymmin, mikä on Lohikäärmeelle vierasta.

Jos omasta kartastasi löytyy aivan Lohikäärmeen vierestä Koira, sinullakin on sisälläsi 

henkinen mittelö meneillään, joka voi levitä sanaharkkoina lähiympäristöön ja tehdä 

ikävää jälkeä. Saatat siis myös ottaa yhteen lähipiirin kanssa, etenkin jos heidän 

astrologisista kartoistaan löytyy lisää Koiria!

LOHIKÄÄRMEELLE SOPIVAT ELÄINKUMPPANIT:

Lohikäärme tuntee sukulaisuutta ja hengenheimolaisuutta Apinan ja Rotan kanssa. 

Nämä tarmonpesät kulkevat yhteisiä polkuja ja heidät varmasti huomataan jo kaukaa.

Myös Kukko kiehtoo Lohikäärmettä. Tässä yhdistyy parhaimmillaan Kukon timanttinen 

alkuajatus ja sen saaminen toimintakuntoon Lohikäärmeen tarjoamalla tarmolla. Nämä 

kaverukset eivät muita eläimiä edes kaipaa seurakseen.

Jos sinulla on kartallasi Lohikäärmeen lisäksi Apina tai Rotta, sinulla synkkaa itsesi ja 

läheistesi kanssa mukavasti, aivan samoin kuin jos kartallasi Kukko ja Lohikäärme 

lähtevät paritanssiin. Jos perheesi ja tuttaviesi astrologisissa kartoissa on näitä 

eläimiä, osaatte ottaa toisenne hyvin huomioon.



Lohikäärme saa kaipaamaansa huomiota, kun päälle pärähtää Apinan, Rotan tai Kukon 

vuosi. Vihdoinkin estradi on vapaa ja Lohikäärme pääsee esiintymään!



Päivän eläin: APINA aikaansaaja, yang-eläin

Päiväpilari, josta päivän eläin löytyy, määrittää ominta persoonallisuuttasi, 

puolisoasi ja parisuhteen dynamiikkaa.

Päiväpilari on kiinalaisen kartan tärkein tekijä, jolla on muita pilareita enemmän 

painoarvoa, sillä päiväpilari on ”aina voimassa”, läpi elämän. Ihmisen perusluonteen 

paljastava itse-elementti määräytyy nimenomaan päiväpilarin mukaan.

Sinä olet päiväpilarissasi

MAA-APINA:

Maa-Apina on hillitty, tunnollinen ja lämminsydäminen eläin, joka tarvitsee paljon 

omaa tilaa. Se tulee mainiosti toimeen niin yksin kuin yhdessä ja nauttii aidosti omasta 

seurastaan. Se ei juuri koe olevansa yksinäinen, vaan arvostaa hetkeä omien 

ajatustensa laadukkaassa seurassa. Maa-Apinalle on tärkeää toteuttaa itseään ja 

toimia oman mielensä mukaan juuri silloin kun se itse haluaa.

Maa-Apina on vetäytymistaipumuksestaan huolimatta silti muista ihmisistä, näiden 

ajatuksista ja hyvinvoinnista, erittäin kiinnostunut. Sillä on hyvin epäitsekäs luonne 

eikä se heilu oman egonsa mukaan hillittömästi. Maa-Apina uskoo tasa-arvoiseen, 

henkisesti vapaaseen parisuhteeseen, jossa molempien omat menot ovat yhtä tärkeitä 

kuin pariskunnan yhteinen aikakin.

Parisuhteessa Maa-Apina on vakaa ja luotettava, empaattinen ja kuunteleva. Se kaipaa 

paijauksen lisäksi arvostusta ja huomiointia kumppaniltaan. Se haluaa, että puoliso 

huomaa mitä Maa-Apina on sen eteen tehnyt. Muussa tapauksessa, jos Maa-Apina 

kokee tulleensa aliarvostetuksi tai otetuksi itsestäänselvyytenä, se voi hyvinkin 

vetäytyä mykkäkoulua pitämään.



Maa-Apina osoittaa hellyyttä ja lempeyttä mieluummin toisten katseilta suojassa. Se ei 

halua julkisia hellyydenosoituksia eikä varsinkaan pestä likapyykkiään julkisesti. Maa-

Apinan ystäväpiiri on usein pieni, sillä se luottaa enemmän laatuun kuin määrään, eikä 

muutenkaan liiku niin paljon ihmisten keskuudessa.



APINAN PERUSLUONNE:

Apina on tunnetusti nokkela, vauhdikas ja uskalias, mutta kuitenkin sisäisesti 

yllättävän epävarma. Apina on tarkkanäköinen ja omaa nopean tilannetajun, eikä jää 

liian pitkäksi aikaa yhdelle oksalle notkumaan. Apinat ovat niitä, jotka keksivät uusia 

ennennäkemättömiä tapoja tehdä asioita, ihan vaan siksi, että ovat uteliaita ja 

haluavat ymmärtää vähän kaikesta. Apinalla on myös hyvä mielikuvitus, jota se voi 

rajattomasti hyödyntää. Turhan tarkka se ei ole, vaan keksii tarvittaessa omat säännöt, 

joilla pääsee luovimaan tiheänkin viidakon keskeltä selville vesille.

Apinan huumorintaju ja ilkikurinen, eloisa luonne kyllä huomataan, sillä tällaista 

itsevarmuutta on vaikea pitää piilossa! Apina tunnetaan suuresta ystäväpiiristään, 

johon se pitää myös usein yhteyttä. Apinalla ei ole tapana vetäytyä pitkiksi ajoiksi 

yksinäisyyteen, sillä Apinahan kaipaa yleisöä ja kuuntelijoita huikeille 

akrobaattimaisille puuhilleen lähimetsän puissa! Se innoittaa ja motivoi muita niin 

puheillaan kuin rohkeilla tempauksillaankin.

Apinan parhaita puolia ei ole kärsivällisyys, sillä se noudattaa omaa salamannopeaa 

tahtiaan ja jos muut eivät pysy mukana, niin voi voi. Sen vainu vie sen kärkkäästi 

mehevämpien apajien luo eikä Apinoiden tarvitse yleensä kärsiä puutetta elämässään, 

ainakin jos se itse voi siihen vaikuttaa. Käytännöllisyytensä ja omiin kykyihinsä 

uskomisen avulla se menestyy moninaisissa hankkeissaan, sillä se on valmis ottamaan 

riskejä ja tarvittaessa myös vähän keinottelemaan. Spontaani Apina kuitenkin karkaa 

tiehensä, jos sitä yrittää saada kiinni. Huijareita se ei siedä. Kerää itse omat banaanisi, 

se saattaa ilkkua, mutta reilun pelin eläimenä se silti taittaa sinulle puolikkaan 

omastaan. Ollaanhan tässä kavereita. Apina leikkii mielellään ja on lopulta aina muita 

viekkaampi, sillä se venyttää pelisääntöjä omaksi edukseen.



Apina on usein hyvä keittiöpsykologi, keskittyen enemmän ihmissuhteiden ja -

luonteiden analysointiin kuin ruoanlaittoon. Apina onkin terävä havainnoija ja ihmisten 

arvioija. Apinalle on tyypillistä “meklariluonne”, sillä sen suu käy jo ennen kuin ajatus on 

muotoutunut loppuun asti. Sen viihdyttävät jutut muistetaan hyvin vielä pitkän aikaa. 

Apinan haasteena on kuitenkin keskittyä paremmin ja miettiä ensimmäistä möläytystä 

pidemmälle.

APINALLE VASTAKKAISET ELÄIMET:

Apina jekuttaa Tiikeriä, mitä tämä ei voi sietää. Nämä ovatkin jatkuvasti toistensa 

niskavilloissa kiinni. Tiikerin vuodet voivat hyydyttää Apinan hymyn, ja sen pitää 

kerrankin vähän seisahtua aloilleen.

Jos omasta kartastasi löytyy aivan Apinan viereltä Tiikeri, sinullakin on niskakarvat 

pystyssä välillä itsesi ja niiden muiden kanssa. Saatat siis myös ottaa yhteen lähipiirin 

kanssa, etenkin jos heidän astrologisista kartoistaan löytyy lisää Tiikereitä!

APINALLE SOPIVAT ELÄINKUMPPANIT:

Apina arvostaa Rottaa ja Lohikäärmettä. Tässäpä vasta kelvolliset kaverukset, jotka 

saavat paljon aikaan. Mitäs kivaa ruvetaan kehittämään ajankuluksi?

Apina katsoo myös Käärmettä ihailevasti ylöspäin ja haluaa päästä osalliseksi sen 

terävästä aivotoiminnasta. Näillä kahdella riittää yhteisiä projekteja ja puheenaiheita.

Jos sinulla on kartallasi Apinan lisäksi Rotta tai Lohikäärme, keksit mielestäsi hyviä 

juttuja itsekin ja saattavat niille muutkin naurahtaa. Käärmekin hyväksyy Apinan 

kujeet. Jos siis perheesi ja tuttaviesi astrologisissa kartoissa on näitä eläimiä, teidänkin 

välillänne on hyvää happea ja synergiaa.

Apinalla menee oivallisesti, kun koittaa Rotan, Lohikäärmeen tai Käärmeen vuosi. Sitä 

säpinää ja säihkettä kannattaa odottaa.



Tunnin eläin: JÄNIS vaikuttaja, yin-eläin

Syntymätunnin mukainen eläin määrittää toiveitasi, ajatuksiasi, salattua puoltasi ja 

jälkikasvuasi. Se alkaa vaikuttaa vasta n. 40 ikävuoden tienoilla ja sitä kutsutaan 

toiselta nimeltään myös ”lapsipilariksi”.

Sinä olet tuntipilarissasi

PUU-JÄNIS:

Mihin Puu-Jänis elämässään pyrkii? Se voi olla kanssaihmisille melkoinen mysteeri. 

Tämä rauhantahtoinen, empaattinen ja oikeudenmukainen eläin tahtoo kaikille hyvää, 

ja saattaa siksi mukailla muiden mielenliikkeitä kuin aallot rantahiekkaa. Ees taas se 

mukautuu ja joustaa muiden mukana, ja saattaa unohtaa mikä olikaan sen omaa 

tahtoa, ja mikä tulee ulkopuolelta annettuna.

Herkällä ja hienotunteisella Puu-Jäniksellä on maailmoja syleilevä, lempeä luonne. 

Taiteet, esteettiset elämykset, kauneus ja luonto ovat sille arjen henkireikä ja 

kokonaisvaltainen syy elää. Puu-Jänis uskoo siihen, että kaikille pitää antaa tilaa olla 

oma itsensä ja toteuttaa itseään omaa luovuuttaan kuunnellen. Onnellisimmillaan Puu-

Jänis on, kun kaikkien ihmisten välillä vallitsee harmonia, eikä kukaan kinastele. Se ei 

voi hyvin kireässä ilmapiirissä eikä kestä lähellään riidanhaluisia, ärhäkkäitä tai liian 

dramaattisia ihmisiä. Silloin Jäniksen luontainen vaisto käskee sitä lähtemään karkuun 

ja lujaa.

Usein Puu-Jäniksellä on vaikeuksia tehdä päätöksiä elämässään, ja se saattaa jäädä 

pelästyneen kanin lailla paikoilleen tukalissa tilanteissa, kykenemättä liikkumaan 

mihinkään suuntaan. Vaikka Puu-Jänis nauttiikin tiettyyn pisteeseen asti kiireestä ja 

menevästä elämäntavasta, se tarvitsee kuitenkin elämäänsä myös henkistä 

tasapainoa edistäviä asioita, ja sen kannattaa selättää stressi ennen kuin se aiheuttaa 



liikaa oireita. Puu-Jänis kun on tyypillinen murehtija ja kääntelee huolia päässään kuin 

lottopalloa arvonnassa.






