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Tahun Baru China lebih dikenal sebagai Tahun Baru Imlek. 

阴 : Im = Bulan

历 : Lek = penanggalan

Berasal dari dialek Hokkian yang berarti kalender bulan.

Perayaan Tahun Baru Imlek dirayakan pada tanggal 1 hingga tanggal 15 pada bulan ke-1 penanggalan

kalender China yang menggabungkan perhitungan matahari, bulan, 2 energi yin-yang, konstelasi

bintang atau astrologi shio, 24 musim, dan 5 unsur. (Festival Musim Semi).

Ada cerita menarik dibalik perayaan Imlek. Pada musim gugur, penduduk desa memanen padi, Hasil

panen itu disimpan dalam lumbung sebagai persiapan menghadapi musim dingin. Setiap kali musim

dingin tiba, penduduk desa merasa sangat cemas. Mereka takut makhluk aneh akan datang ke desa

mereka. Makhluk ini sangat mengerikan. Di kepalanya ada lima tanduk tajam. Sepasang matanya

menyorot tajam. Gigi dan kukunya juga tajam. Dan tinggal di dasar lautan yang sangat dalam dan

dingin.

Makhluk ini sangat kuat. Kalau dia berjalan, bukit-bukit dan rumah-rumah roboh diinjaknya. Lebih gawat

lagi, dia suka menangkap dan memakan manusia ! Orang-orang desa memperhatikan bahwa makhluk

itu hanya muncul setahun sekali. Dia datang pada malam tahun baru dan menghilang tepat pada tengah

malam. Orang-orang desa menyebut makhluk itu Nian, yang artinya tahun.

Tetapi monster ini mempunyai satu kebiasaan yang sangat ditakuti oleh seluruh penduduk desa yakni: 

setiap 365 hari sekali dia akan keluar dari dasar lautan naik kedaratan untuk mencari mangsa. Monster 

“nian” akan menerkam dan menelan segala mahkluk hidup yang dia temukan. Waktu dimana monster 

“nian” keluar dari dasar lautan adalah di malam tahun baru Imlek (chu xi).

Maka setiap malam Imlek seluruh penduduk desa akan mengungsi dan bersembunyi di dalam hutan

diatas puncak bukit untuk menghindari serangan dari monster “nian”.

Pada malam tahun baru, semua orang desa mengunci diri di rumah. Mereka berdoa semoga mereka

selamat dari serangan Nian. Ketika Tahun Baru tiba, barulah mereka berani keluar rumah. Mereka yang 

lolos dari maut merasa sangat bersyukur dan saling mengucapkan "Gong Xi! Gong Xi! Selamat! 

Selamat!"

Mitos Seputar Imlek
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10 Makanan Khas Imlek

Maknanya yang 

Penuh Keberuntungan

EDISI JANUARI 2017 | 5 



MIE PANJANG UMUR

Mie ini punya arti khusus bagi masyarakat Tionghoa yaitu simbol

dari umur panjang, kebahagiaan, dan rezeki yang berlimpah. Mie ini

dikenal dengan nama Siu Mie dan memiliki tekstur kenyal, 

bentuknya panjang, dan rasa yang gurih. Mie ini sengaja

dihindangkan tanpa putus dari ujung awal hingga ke ujung akhir. 

Mie ini harus dimakan secara utuh tanpa terpotong supaya orang 

yang menyantapnya bisa panjang umur sesuai dengan namanya!

AYAM, IKAN, DAN BABI

Ketika jenis daging ini juga masuk dalam sajian khas Imlek. Sengaja 

disajikan supaya orang yang menyantapnya nggak memiliki sifat 

buruk ketiga hewan tersebut. Babi memiliki sifat pemalas, ayam 

memiliki sifat serakah, sedangkan ikan memiliki dua makna. Di satu 

sisi, sisiknya disandingkan dengan ular yang jahat. Di sisi lain, ikan 

menjadi lambang rezeki dan keberuntungan. Hidangan ayam dan 

ikan harus disajikan secara utuh sebagai simbol keutuhan dan 

kemakmuran yang melimpah.

YUSHENG

Yusheng adalah makanan khas Imlek berupa salad ikan segar yang 

ditambah irisan sayuran, seperti lobak dan wortel. Ikan yang 

digunakan biasanya adalah tuna atau salmon yang direndam 

dengan campuran minyak goreng, minyak wijen, dan merica. 

Sedangkan, saosnya terbuat dari campuran minyak wijen dengan 

saos buah prem, gula pasir, dan kayu manis. Ketika mengaduk ikan, 

sayuran, saos, kamu harus mengangkatnya tinggi di atas piring 

bersama keluarga atau teman. Katanya, makin tinggi yusheng 

terangkat, peruntungan tahun baru pun makin baik.

Kalau kamu merayakan Imlek, pastinya perayaan yang satu ini adalah perayaan yang paling 

dinantikan. Karena kamu bisa pakai baju baru, berkumpul bersama keluarga, bisa dapat 

banyak angpao (jika belum menikah), dan makan makanan super enak! Ngomong-ngomong 

soal makanan enak, ada 10 makanan khas Imlek yang harus ada di rumah kamu dan wajib 

dimakan, nih. Katanya sih biar hoki terus! Soalnya, setiap makanan punya arti masing-masing. 

Apa aja, nih?
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TEH TELUR

Memang sih, makanan ini terdengar kurang lazim, tapi ternyata teh 

telur ini rasanya enak, bisa menambah stamina tubuh, dan 

melambangkan kesuburan. Cara membuatnya adalah telur direbus 

hingga setengah matang, lalu cangkangnya diretakkan, sehingga 

teh yang telah dicampur kecap asin merembes masuk ke dalam 

telur. Teh juga dicampur kayu manis dan lada hitam untuk 

memperkaya rasa makanan ini dan bikin aromanya makin enak!

KUE KERANJANG

Nama lain kue keranjang adalah nian gao. “Nian” berarti tahun, 

sedangkan “Gao” berarti kue atau tinggi. Itulah kenapa kue 

keranjang biasanya disajikan dengan cara disusun tinggi atau 

bertingkat dan makin mengecil di bagian atas. Jadi, nggak heran jika 

kue ini memiliki makna peningkatan rezeki atau kemakmuran. Kue 

keranjang kadang suka disusun dengan kue mangkok berwarna 

merah. Ini melambangkan kehidupan yang makin merekah seperti 

kue mangkok.

KUE LAPIS

Karena bentuk kue ini berlapis-lapis, kue ini menjadi simbol rezeki 

yang berlapis-lapis, sehingga kamu bisa merasakan hidup yang 

lebih manis dan legit. Sesuai dengan rasanya yang memang manis 

dan legit karena terbuat dari bahan yang kaya, seperti telur, 

mentega, gula, susu, dan lain-lain.

JERUK

Sebisa mungkin sih, jeruk yang disajikan ketika Imlek masih ada 

daun pada tangkainya supaya menandakan adanya kehidupan dan 

kesejahteraan. Karena, jeruk menjadi lambang kemakmuran dan 

kekayaan yang selalu bertumbuh, sesuai dengan warnanya (kuning) 

yang dianggap seperti emas.
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JIAOZI

Nama lain dari makanan ini adalah kuo tie, sejenis pangsit yang diisi 

daging babi, sayuran, dan udang cincang. Bentuk bulat jiaozi mirip 

uang cina kuno, sehingga jiaozi menjadi simbol kelimpahan rezeki. 

Makanan ini juga melambangkan kebersamaan, jadi memang cocok 

untuk disantap bersama anggota keluarga.



JERUK

Sebisa mungkin sih, jeruk yang disajikan ketika Imlek masih ada 

daun pada tangkainya supaya menandakan adanya kehidupan dan 

kesejahteraan. Karena, jeruk menjadi lambang kemakmuran dan 

kekayaan yang selalu bertumbuh, sesuai dengan warnanya (kuning) 

yang dianggap seperti emas.

MANISAN SEGI DELAPAN

Sengaja dibuat segi delapan karena angka 8 melambangkan 
keberuntungan dalam tradisi Tiongkok. Manisan ini dikenal 
sebagai tray of togetherness atau prosperity box. Makanan satu ini 
merupakan sajian Imlek yang kaya akan makna. Kotak segi 
delapan ini berisi manisan, buah yang dikeringkan, dan biji-bijian 
untuk camilan. Setiap makanan di dalam kotak ini memiliki makna 
masing-masing. Misalnya jeruk kumkuat dijadikan simbol 
kemakmuran, biji teratai melambangkan kesuburan, leei sebagai 
lambang ikatan keluarga yang kuat, dan lain-lain.

KUACI

Makanan yang biasanya dijadikan camilan di waktu senggang ini 
menjadi simbol kesuburan. Supaya yang makan lekas 
mendapatkan keturunan. Selain kuaci, biasanya tuan rumah juga 
menyajikan permen dan kacang-kacangan saat Imlek.
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RAMALAN SHIO 
TAHUN 2017
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Shio yang mungkin akan mengalami

Kemajuan Karir/Kenaikan Gaji

Shio Ayam

Shio Naga

Shio Anjing

Shio yang mengalami Perubahan Suasana

Hati

Shio Kambing

Shio Kerbau

Shio Ayam

Tahun Ayam Api 2017 dikenal tahun penuh ketelitian dan

disiplin sesuai dengan karakater shio Ayam. Berdasarkan

Shio Anda, sejauh manakah bintang peruntungan berpihak

kepada Anda di Tahun Ayam Api 2017 ?

Shio yang mendapat Dukungan Investor/ 

Dermawan

Shio Naga

Shio Kuda

Shio Anjing

Shio yang cocok untuk memulai Investasi

Shio Naga

Shio Ayam

Shio Kuda

Shio yang menikah atau cocok memulai

sebuah keluarga

Shio Naga

Shio Kuda

Shio Tikus

Shio yang harus lebih memperhatikan

kesehatan dan keselamatan

Shio Kerbau

Shio Kelinci

Shio Monyet

Shio yang cocok untuk memulai

usaha/mempertahankan usaha

Shio Kuda

Shio Anjing

Shio Macan
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Ramalan Shio Ayam Tahun 2017
Shio Ayam di Tahun Ayam Api 2017 akan banyak hal yang datang dan 

pergi, tetapi bagi orang Shio Ayam segala sesautu yang terjadi adalah hasil 

dari tindakan mereka sendiri. Persiapkanlah segala hal yang akan datang 

dan iklaskan semua hal yang telah berlalu.

SIFAT KARAKTER SHIO AYAM sangat ditentukan dengan kedisplinan, ketelitian sehingga terkadang hal 

tersebut bisa membawa hal yang baik tetapi juga bisa membawa hal yang buruk karena hal sekecil apa 

pun tidak akan pernah bisa luput dari pengamatan Shio Ayam.

Kekuatan emosi dan perasaan adalah yang paling penting bagi orang Shio Ayam dalam menjaga setiap 

hubungan, entah itu hubungan persahabatan maupun percintaan. Jika ingin meningkatkan kualitas 

hubungan persahabatan maupun asmara, diharapkan untuk selalu memberikan perhatian kepada 

pasangan di Tahun Ayam Api ini.

Hindari perpisahan jika memang masih bisa dibicarakan karena ada titik ekstrim dimana Shio Ayam 

akan berhadapan dengan situasi tambah mesra atau perpisahan. Jadi ketenangan hati dan emosional 

sangat diperlukan untuk menghadapi masalah tersebut.

Tahun Ayam Api 2017 adalah saatnya Shio Ayam bisa menunjukkan kemampuannya untuk diakui 

atasan atau rekan kerja, karena selama ini mungkin terabaikan tetapi peluang untuk mendapatkan 

promosi atau kepercayaan untuk mengarap proyek baru akan hadir buat Shio Ayam. Jadi bekerjalah 

sebaik mungkin dan hindari konflik.

Cara Shio Ayam mengelola keuangan sudah tidak perlu diragukan, mereka adalah tipe yang penuh 

ketelitian, tetapi tidak ada salahnya jika keuangan membaik, gunakanlah sedikit untuk bersenang-

senang karena Shio Ayam butuh rileks untuk menjaga emosional.

Tahun 2017 ini Shio Ayam akan memperoleh kesehatan yang prima serta mampu melakukan banyak hal 

dan tantangan, jangan anggap remeh, selalu makan yang bergizi termasuk buah untuk tetap menjaga 

stamina supaya tetap bugar.

Keberuntungan akan hadir pada Shio Ayam di Tahun Ayam Api 2017 ini, banyak perbuat kebajikan 

untuk sesama, hindari konflik maka keberuntungan akan bersinar juga untuk tahun berikutnya. Anda 

berada di bawah naungan Shio Ayam jika Anda lahir di tahun : 1945, 1957, 1969, 1981, 1993 atau 2005.

Ramalan Shio Anjing Tahun 2017
Secara keseluruhan, tahun ini merupakan tahun bagi Shio Anjing untuk 

dapat bersenang-senang di Tahun Ayam Api 2017. Sesuai dengan SIFAT 

KARAKTER SHIO ANJING maka binatang ini identik sebagai sahabat 

manusia yang paling baik dikarenakan karakter mereka yang : loyal, 

bersahabat dan tulus.

Asmara Shio Anjing lebih stabil di tahun 2017 ini ketimbang tahun-tahun sebelumnya, tetapi lebih perlu 

diperhatikan element api di Tahun Ayam Api 2017 ini bisa memunculkan perselisihan. Bersikap dewasa 

dan diam terkadang adalah langkah yang paling tepat untuk meredam suasana.

Karir pekerjaan Shio Anjing adalah karakter yang setia menunggu datangnya akhir bulan untuk 

menerima gaji, tetapi di Tahun Ayam Api ini, cobalah untuk berubah dari zona nyaman, buka mata 

lebar-lebar untuk peluang yang ada dan gunakan insting Shio Anjing untuk menganalisa peluang 

tersebut.
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Secara keuangan, Shio Anjing bisa memiliki tabungan yang baik, hemat itu sangat disarankan karena 

ada bintang yang mengarah ke pengeluaran mendadak, meskipun masih di akhir tahun atau bahkan di 

tahun depan tetapi tidak ada salahnya cobalah mulai menabung dari sekarang.

Kesehatan Shio Anjing cenderang tidak fit di awal tahun 2017 ini, jaga kesehatan yang baik, semoga 

berjalannya waktu kondisi fisik akan membaik sepanjang Tahun Ayam Api 2017 ini.

Konflik akan ada dalam hubungan asmara, tetapi rejeki akan hadir seiring tahun 2017 ini, jadi perbanyak 

amal kepada yang membutuhkan, selalu bersikap bijaksana maka konflik tersebut dapat diselesaikan 

dengan baik. Seperti karakter Anjing yang sesungguhnya, maka orang akan selalu dapat mengandalkan 

Shio Anjing sebagai sahabat yang setia. Mereka akan selalu ada saat dibutuhkan.

Anda bernaung di bawah Shio Anjing jika Anda lahir di tahun : 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, dan 2006.

Ramalan Shio Babi Tahun 2017
Tahun Ayam Api 2017 bagi Shio Babi adalah menyeimbangkan diri sendiri. 

Hindari masalah dan jangan melibatkan diri ke masalah orang lain. Fokus 

dan konsentrasi dengan tujuan awal, Shio Babi akan dihadapkan dengan 

bertubi-tubi peluang dan kesempatan, tetapi jangan serakah dan fokus 

kepada tujuan awal saja.

SIFAT KARAKTER SHIO BABI di Tahun Ayam Api 2017 ini diharapkan mempertajam kemampuan, belajar 

lebih banyak dari yang senior. Beberapa karakter Shio Babi yang dapat berakibat baik maupun buruk 

adalah rasa setia, toleransi tinggi terhadap sesama, kemampuan menemukan hal yang baik dalam diri 

setiap orang, sangat peka, mudah percaya kepada orang lain, dan cara berpikiran yang sederhana.

Asmara Shio Babi akan maju perlahan di tahun 2017 ini, tetapi tidak ada salahnya ambil langkah 

mundur sedikit untuk memahami pasangan supaya komunikasi yang terjalin bisa lebih intim. Tingkatkan 

kemampuan sosial maka hubungan pertemanan, cinta semua akan berjalan baik di Tahun Ayam Api 

2017 ini.

Karir pekerjaan Shio Babi akan dihadapi dilema karena datangnya banyak penawaran dan peluang. Shio 

Babi diharapkan tetap fokus dan konsentrasi ke tujuan awal supaya keputusan yang diambil adalah 

sesuai dengan harapan yang diinginkan.

Tahun Ayam Api 2017 ini memberikan kesempatan untuk Shio Babi mengubah karir atau pun memulai 

bisnis baru, alangkah baiknya sebelum mengambil keputusan, Shio Babi diharapkan berkonsultasi dulu 

dengan keluarga supaya keputusan yang diambil bisa mendapat dukungan dari orang-orang terdekat.

Keuangan Shio Babi di tahun 2017 ini memungkinkan untuk membeli asuransi baru atau menambah 

asuransi, jika memang berlebih, investlah di asuransi untuk proteksi di masa depan, Tahun Ayam Api 

2017 cocok untuk Shio Babi untuk memulai investasi.

Kesehatan adalah masalah terpenting di Tahun Ayam Api 2017 ini bagi orang Shio Babi, kondisi fisik 

cenderung lemah dan lelah, jangan terlalu terbawa beban pikiran, olah raga dan perbanyak istirahat 

bisa mengembalikan kondisi fisik.

Orang yang lahir di tahun Babi akan mewarisi karakter baik dari sosok hewan yang mewakilinya. Anda 

termasuk Shio Babi jika Anda lahir pada tahun : 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, dan 2007.
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Shio Tikus di tahun 2017 akan banyak berurusan dengan emosi dan 

perasaan, bagi yang belum menikah maka di tahun Ayam Api 2017 ini, ada 

baiknya segera mengungkapkan perasaan yang sedang gundah gulana 

atau yang sudah menikah, tahun 2017 ini adalah tahun yang penuh gelora 

perasaan tetapi mempunyai dua kemungkinan, gerola yang membara atau 

padam sama sekali.

Shio Tikus di Tahun Ayam Api 2017 ini adalah termasuk shio yang ciong (“bentrok”), jadi dalam urusan 

karir selalu perhatikan kerja yang semangat, jangan bentrok dengan rekan sekantor, hindari konflik 

dengan atasan maka karir di tahun 2017 ini bisa terlewati dengan baik.

Adanya emosional yang lebih dari biasanya di tahun 2017 ini maka sangat disarankan dalam keuangan 

untuk menghindari pembelian barang mewah dan pastikan kebutuhan pokok telah terpenuhi terlebih 

dahulu. Salah satu SIFAT KARAKTER SHIO TIKUS adalah kepercayaan diri dan kepiawaiannya dalam 

berbisnis maka di tahun Ayam Api 2017 ini diharapkan untuk lebih tenang sehingga bisa berpikir lebih 

matang dalam mengambil keputusan.

Secara umum kesehatan shio Tikus di tahun Ayam Api 2017 ini akan fluktuatif seiring dengan 

emosionalnya jadi yang perlu diperhatikan apabila emosional memuncak maka energi akan lebih 

terkuras sangat disarankan selalu perbanyak minum air putih dan buah-buahan untuk memberikan 

stamina.

Jika Anda memiliki Shio Tikus, dapat dikatakan Anda mewarisi SIFAT KARAKTER SHIO TIKUS, baik 

maupun buruk. Anda memiliki kepekaan naluri yang kuat dan pandai. Anda akan banyak berbicara saat 

berada bersama orang-orang yang Anda kenal dengan baik, dan lebih banyak diam saat berada di 

tengah orang yang asing bagi Anda.

Orang ber-Shio Tikus pada umumnya memiliki sifat jujur namun terkadang juga keras kepala, materialis 

dan berpikiran sempit. Sifat-sifat tersebut dapat membantu, namun bisa pula merugikan bagi 

pemiliknya di tahun 2017. Jika Anda lahir pada tahun : 1948, 1960, 1972, 1984, 1996 atau 2008, maka 

Anda berada dibawah naungan shio ini.

Ramalan Shio Tikus Tahun 2017

Ramalan Shio Kerbau Tahun 2017
Shio Kerbau pada umumnya adalah termasuk yang sulit menjalin 

pertemanan sehingga pada Tahun Ayam Api 2017 ini diharapkan orang 

Shio Kerbau lebih tenang jangan selalu terpancing dengan situasi yang 

belum tentu benar. Shio Kerbau cenderung teguh dan merupakan pekerja 

keras sesuai dengan SIFAT KARAKTER SHIO KERBAU, apabila bertemu 

dengan orang yang baru dikenal maka penampilan pertama itulah yang 

terpenting bagi penilaian Shio Kerbau.

Secara asmara, Shio Kerbau akan menemukan pasangannya pada akhir tahun 2017, jadi bagi yang 

belum berpasangan, bersabarlah hingga akhir tahun 2017. Bagi yang sudah menikah, junjunglah 

kejujuran dalam hubungan dengan pasangan Anda, ceritakanlah apa yang Anda inginkan kepada 

pasangan Anda karena gairah sex Anda akan bergerak cepat di Tahun Ayam Api 2017 ini.

Tahun Ayam Api 2017 ini akan mendatangkan banyak pertanyaan dalam karir kerja Shio Kerbau, banyak 

yang akan bertanya, banyak juga yang akan mencibir, tetapi jangan terlalu digubris jika memang itu 

bukan sesuatu hal yang kritis karena sebenarnya kerja keras Shio Kerbau itulah yang membuat banyak 

orang merasa iri dan merasa ditinggalkan sehingga banyak pertanyaan dan cibiran yang akan dihadapi 

Shio Kerbau.
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Dengan adanya kerja keras Shio Kerbau, maka disarankan untuk menabung karena di Tahun Ayam Api 

2017 ini terlihat orang Shio Kerbau akan ada pengeluaran mendesak sehingga sangat disarankan untuk 

segera menabung, berbuat amal juga diperlukan supaya semua bisa terhindari.

Secara umum, kesehatan Shio Kerbau sangat baik dan adanya energi yang melimpah menandakan tidak 

ada halangan apa pun dalam kesehatan Shio Kerbau di Tahun Ayam Api 2017

Secara keseluruhan, Shio Kerbau harus membuka mata lebar-lebar terhadap lingkungan sekitarnya dan 

diharapkan dapat menyesuaikan diri. Jika Anda lahir di tahun : 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985 dan 

1997 maka bisa jadi Anda merupakan salah satu pemilik Shio Kerbau.

Ramalan Shio Macan Tahun 2017
Shio Macan di Tahun Ayam Api 2017 ini lebih baik dari tahun sebelumnya, 

jika Tahun Monyet Api 2016, orang Shio Macan mengalami banyak 

kendala dan hambatan maka di tahun 2017 ini, hal-hal yang menghambat 

mulai pudar berganti dengan arah yang lebih baik.

Dalam hal asmara Shio Macan di Tahun Ayam Api 2017, ada baiknya yang masih lajang untuk segera 

mengungkapkan perasaan, sedangkan yang masih pacaran ada baiknya segera berjalan ke tahap lebih 

lanjut karena tahun ini bintang jodoh sedang menaungi orang Shio Macan. Untuk orang Shio Macan 

pasangan terbaik adalah dengan orang Shio Kuda dan Shio Anjing.

Untuk yang telah berkeluarga, bersiaplah kejutan, karena gairah seksual Shio Macan di tahun 2017 ini 

memuncak maka ada kemungkinan hamil, jika belum siap, ada baiknya gunakan pengaman.

Shio Macan memiliki SIFAT KARAKTER SHIO MACAN yang sulit ditebak, sama dengan binatang 

macan yang mewakilinya. Orang lain tidak akan dapat memperkirakan tindakan apa yang akan 

dikerjakan orang shio Macan selanjutnya. Untungnya, hal ini justru membuat shio Macan 

menyenangkan dan mudah untuk diajak berteman. Karakter ini dapat menguntungkan atau bahkan 

merugikan pemilik shio Macan di Tahun Ayam Api 2017.

Sangat disarankan di Tahun Ayam Api 2017 ini, Orang Shio Macan lebih fokus bekerja sebagai tim, 

karena meskipun secara individu orang Shio Macan mampu bekerja dengan baik, tetapi di tahun 2017 

ini, rejeki akan mengalir dari kerja sebagai tim.

Kerja yang baik di Tahun Ayam Api 2017 ini mampu membuat orang Shio Macan memperoleh 

penghasilan lebih bahkan bisa menutupi hutang lama. Simpan penghasilan lebih ini, cukup sisihkan 

seadanya untuk bersenang-senang karena sebelum Tahun Ayam Api 2017 berakhir, ada kemungkinan 

pengeluaran mendesak.

Stress atau tekanan akan ada pada orang Shio Macan di tahun 2017, sangat disarankan untuk lebih 

rileks, berolahraga ringan seperti berjalan atau berenang untuk menghalau stress, energi di Tahun Ayam 

Api 2017 ini bagi Shio Macan cukup berirama tetapi tidak ada yang terlalu dirisaukan dalam 

kesehatannya.

Jika Anda telah melakukan segala sesuatunya dengan benar, maka tahun ini akan menjadi tahun yang 

dapat menjaga keseimbangan hidup Anda. Anda merupakan pemilik shio Macan jika Anda lahir pada 

tahun : 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, atau 1998. Pemilik shio Macan mampu menjaga diri mereka 

sendiri dengan baik. Mereka cenderung memposisikan diri menjadi seorang pemimpin. Mereka jarang 

merasa takut pada apapun; dan jika mereka takut, mereka tidak akan pernah menunjukkannya.
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Ramalan Shio Kelinci di Tahun Ayam Api 2017 ini agar Shio Kelinci lebih 

berkonsentrasi dengan tujuan awal dan adanya kemungkinan untuk segera 

menyelesaikan permasalahan yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. 

Rajin bekerja maka Shio Kelinci akan memperoleh hasil yang setimpal.

Shio Kelinci sesuai dengan SIFAT KARAKTER SHIO KELINCI, maka mereka tidak mudah tersulut emosi, 

dan hal ini membuat mereka mudah mendapatkan kawan-kawan baik. Mereka yang lahir pada tahun 

Kelinci juga dikenal sebagai pasangan yang romantis dan berjiwa seni tinggi. Semua sifat ini akan 

sangat membantu orang Shio Kelinci dalam menghadapi tahun 2017

Dalam asmara, bagi yang sudah berkeluarga, Shio Kelinci akan menghadapi hubungan seksual yang 

lebih rumit dari sebelumnya dan bagi yang lajang, tidak ada salahnya mencoba hal baru untuk 

mendapatkan pasangan. Gunakanlah ide-ide yang berbeda untuk bisa mendapat pujaan hati.

Kerjaan Shio Kelinci di Tahun Ayam Api 2017 ini diharapkan bisa berjalan baik dan segeralah menabung 

di awal tahun karena ada bintang yang memerlukan dana mendesak menaungi orang Shio Kelinci, 

lunasi semua tagihan jadi Shio Kelinci lebih siap dalam menghadapi tantangan baru.

Saatnya bagi Shio Kelinci untuk merubah tampilan, belilah pakaian baru, aksesoris baru untuk bisa 

tampil beda dan menarik teman-teman lama dan jalinlah hubungan baik dengan semua rekan kerja 

sehingga tantangan yang akan datang bisa diatasi dengan baik.

Kesehatan untuk Shio Kelinci di tahun 2017 ini melemah terhadap flu, persiapkan kondisi tubuh selalu 

dalam keadaan fit, kurangi waktu begadang, Shio Kelinci diharapkan selalu tidur dalam 8 jam dalam 

Tahun Ayam Api 2017 ini supaya kebugaran fisik bisa terjaga.

Anda berada di bawah naungan Shio Kelinci jika Anda lahir di tahun : 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, atau 

tahun 1999. Orang shio Kelinci pada umumnya memiliki sikap lemah lembut dan halus budi bahasanya. 

Pengaruh ‘Zen’ sangat mempengaruhi karakter pemilik shio Kelinci.

Ramalan Shio Kelinci Tahun 2017

Ramalan Shio Naga Tahun 2017
Ramalan Shio Naga di Tahun Ayam Api 2017 akan ada kondisi yang 

mengejutkan yang akan dihadapi Shio Naga. Banyak perubahan dan 

tantangan yang akan hadir tetapi hadapi saja jangan dihindari karena 

justru ini akan menjadi sebuah pengalaman untuk Shio Naga.

Shio Naga harus membina hubungan baik dengan semua teman-temannya karena Tahun Ayam Api 

2017 ini, Shio Naga akan membutuhkan bantuan teman-temannya dalam menghadapi tantangan. 

Jangan terlalu mengekang diri, bersenang-senang juga tidak dilarang tetapi harap jangan bertindak 

ceroboh seperti menggunakan narkoba, atau sesuatu yang melanggar hukum.

SIFAT KARAKTER SHIO NAGA umumnya terlahir sebagai pemimpin dan sebagai simbol membawa 

keberuntungan maka menghadapi Tahun Ayam Api 2017 ini, jika semua perilaku terjaga baik maka 

semuanya bisa terlewati dengan baik.

Asmara Shio Naga di tahun 2017 ini, akan ada mantan yang ingin merajut kembali hubungan yang 

terputus tetapi untuk yang sudah berkeluarga sebaiknya dihindari karena hal tersebut akan menambah 

sebuah beban yang akan dihadapi.
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Banyak hal sensitif yang dialami Shio Naga di Tahun Ayam Api 2017 ini, dengan perbanyak teman maka 

Shio Naga akan mempunyai sebuah sandaran yang akan meringankan beban. Jangan pernah sampai 

bergantung karena ini hanyalah sebuah tantangan yang harus dilewati karena pada dasarnya Shio Naga 

adalah karakter yang mampu secara individu.

Tahun Ayam Api 2017 ini diperkirakan merupakan tahun kerja yang berat bagi Shio Naga, tetapi adanya 

hubungan yang baik dengan rekan kerja maka bantuan dari rekan kerja akan sangat berpengaruh. 

Jangan terlalu ambisius dalam mengejar keuntungan semata, ingatlah untuk beramal lebih di tahun 

2017 ini.

Secara garis besar, keuangan Shio Naga cukup bisa memenuhi kebutuhannya selama Tahun Ayam Api 

2017 ini, gunakan dengan bijak. Hindari pengeluaran yang tidak penting.

Tantangan tahun 2017 ini harusnya bisa dilewati dengan baik oleh Shio Naga karena bawaan Shio Naga 

terlahir sebagai seseorang yang tangguh dan optimis jadi hindari percakapan yang memicu 

permusuhan, hindari kegiatan-kegiatan yang membahayakan maka Tahun Ayam Api 2017 ini bisa 

diakhiri dengan manis oleh orang Shio Naga. Anda adalah pemilik Shio Naga jika Anda lahir pada tahun 

:  1940, 1952, 1964, 1976, 1988 atau 2000.

Ramalan Shio Ular Tahun 2017
Ramalan Shio Ular di Tahun Ayam Api 2017 ini sangat berpengaruh 

dengan kehidupan Shio Ular jadi jangan tempatkan hura-hura diatas 

tujuan awal, karena hal ini akan membuat gundah dan negatif bagi orang 

lain yang melihatnya.

Sesuai dengan SIFAT KARAKTER SHIO ULAR, orang Shio Ular adalah pembawaan yang riang dan supel 

sekaligus cerdas dan cerdik, karena itu asmara di Tahun Ayam Api 2017 bagi Shio Ular sangat 

disarankan adanya keterbukaan dengan pasangan, dan bagi yang masih lajang, pesona Shio Ular akan 

cenderung lebih menarik dan menawan di tahun 2017 ini.

Karir di Tahun Ayam Api 2017 pada orang Shio Ular akan terasa monoton dan membosankan, jadi 

meskipun masih bekerja, tidak ada salahnya mencoba peruntungan di bidang yang lain, keluarkan ide-

ide kreatif yang bisa memicu semangat bekerja dan pastikan selalu menjalin hubungan yang baik 

dengan atasan dan rekan kerja.

Kejenuhan yang melanda sepanjang tahun 2017 ini akan membuat keuangan Shio Ular juga stagnan, 

maka untuk keluar dari zona tersebut, Shio Ular harus pinter melihat peluang dan jeli melihat partner 

sehingga dengan adanya gagasan baru yang akan dilakukan mampu membuat Shio Ular tetap 

memperoleh penghasilan yang baik.

Secara umum kesehatan Shio Ular di Tahun Ayam Api 2017 ini lebih baik dari tahun sebelumnya, energi 

Shio Ular cenderung dapat melakukan proses penyembuhan lebih cepat dari biasanya, berolah-raga 

secara rutin tetapi hindari berlebihan.

Tanamkan hal positif dalam tubuh dan pikiran, maka orang Shio Ular akan dapat lebih meningkatkan 

motivasi, bergabunglah bersama-sama dengan komunitas yang baru atau jalin kembali hubungan baik 

dengan komunitas lama untuk membuang rasa jenuh yang akan dihadapi sepanjang Tahun Ayam Api 

2017 ini.

Insting Shio Ular akan tajam dan mampu membuat keputusan cepat, pergunakanlah sebaik mungkin 

untuk memperoleh kesempatan atau peluang-peluang di tahun 2017.

Saat mendengar kata ‘ular’, bisa jadi yang terlintas di pikiran Anda adalah sesuatu yang jahat dan 

menakutkan. Namun di dunia astrologi China, Ular memiliki arti yang jauh lebih dalam daripada itu. 

Anda disebut lahir di tahun Ular jika tahun lahir Anda adalah : 1941, 1953, 1965, 1977, 1989 atau 2001.
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Kondisi Shio Kuda di Ramalan Tahun Ayam Api 2017 tidak ada perubahan 

signifikan tetapi merupakan kesempatan baik untuk membuat persiapan 

perubahan untuk masa yang akan datang. Shio Kuda cenderung stabil di 

sepanjang tahun Ayam Api 2017 ini.

SIFAT KARAKTER SHIO KUDA yang cenderung energik dengan semangat mengebu-gebu dapat 

dimanfaatkan untuk melihat peluang-peluang baru tetapi jangan gegabah, karena jika menghadapi 

tantangan yang berat, Shio Kuda cenderung langsung bisa lepas tangan dan bergerak ke arah yang lain.

Asmara Shio Kuda di Tahun Ayam Api ini tidak ada gejolak yang berarti, bagi yang lajang, untuk 

menghadapi hubungan yang lebih lanjut sebaiknya ditunda, begitu juga yang sudah berkeluarga, 

karena Shio Kuda hanya akan stabil dalam hubungan sehingga disarankan untuk lebih ke arah 

instrospeksi diri sehingga bisa mempersiapkan hubungan yang jauh lebih baik di tahun yang akan 

datang.

Karir pekerjaan Shio Kuda akan bergejolak, bisa buruk dan bisa juga baik. Semua tergantung bagaimana 

perilaku Shio Kuda terhadap rekan kerja dan atasan. Untuk menghindari yang buruk maka jalinlah 

komunikasi dengan rekan kerja, meskipun dominan dalam sebuah pekerjaan dan mampu 

menyelesaikan secara individu, tidak ada salahnya mencoba melibatkan rekan kerja sehingga hubungan 

bisa terjalin baik dan memberikan energi positif.

Shio Kuda di Tahun Ayam Api 2017 secara keuangan cukup stabil, kemampuan untuk membeli rumah 

atau mobil bisa tercapai tetapi alangkah baiknya jika digunakan untuk hal yang lebih mendesak dulu. 

Tahan keinginan untuk membeli sesuatu yang baru jika memang tidak mendesak. Keperluan mendadak 

tetap ada di tahun 2017 ini.

Godaan akan datang bagi orang Shio Kuda di Tahun Ayam Api 2017 ini, jadi cobalah hindari tindakan 

dan ucapan yang tidak sesuai, perbanyak amal ibadah sehingga godaan-godaan buruk bisa terhindari 

dan tetap bisa melangkah dengan baik di tahun 2017 ini.

Nikmatilah kehidupan yang stabil di sepanjang tahun 2017 ini. Anda termasuk warga Shio Kuda jika 

terlahir pada tahun : 1942, 1954, 1966, 1978, 1990 dan 2002.

Ramalan Shio Kuda Tahun 2017

Ramalan Shio Kambing Tahun 2017
Shio Kambing di Tahun Ayam Api 2017 ini akan lebih banyak sibuk dengan 

kegiatan yang menantang, asalkan bisa sabar maka semua bisa dilewati 

dengan baik. Secara umum SIFAT KARAKTER SHIO KAMBING sering 

merasa tidak aman dan cenderung menyukai ruang terbuka serta gemar 

mencari sesuatu yang artistik.

Salah satu kelemahan Shio Kambing adalah mempunyai impian yang tinggi tetapi jika dihadapkan pada 

kenyataan mereka cenderung pesimis, materialis dan penuh keraguan. Inilah hambatan yang akan 

dihadapi Shio Kambing di Tahun Ayam Api 2017 ini.

Asmara Shio Kambing bersinar di tahun 2017 ini, secara umum Shio Kambing akan jatuh cinta apakah 

kepada orang baru atau gairah baru pada pasangannya. Ikutilah kata hati, apabila romantisme datang, 

jangan ragu untuk berlaku mesra kepada pasangan.
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Beban kerja bagi karir Shio Kambing akan terasa berat, abaikan hal-hal kecil, tetap kerja sesuai dengan 

porsi dan tunjukkan kepada atasan dan rekan kerja. Shio Kambing akan memetik hasilnya dari 

kerjaannya di akhir Tahun Ayam Api 2017 ini.

Butuh kerja keras bagi Shio Kambing untuk mendapatkan penghasilan lebih tetapi semua itu sangat 

mungkin dilewati karena hambatan yang utama adalah dari diri sendiri. Berusahalah menyesuaikan diri 

dan tetaplah disiplin, karena Tahun Ayam Api 2017 ini menuntut adanya disiplin dan ketenangan diri 

untuk meraih hasil yang maksimal.

Kesehatan Shio Kambing berhubungan dengan banyaknya kesibukan di tahun 2017 ini sehingga secara 

emosional lebih mudah marah dan stress karena waktu terasa bergerak begitu cepat di sekitarnya. 

Namun hal tersebut hanyalah butuh penyesuaian, di pertengahan tahun, energi akan meningkat. 

Cobalah bersikap optimis maka tantangan Tahun Ayam Api 2017 ini bisa terlewati dengan baik.

Shio Kambing akan mengalami masalah komunikasi dengan teman atau sahabat lama atau orang 

terdekat, cobalah untuk tenang, jangan terbawa emosi sesaat. Hati-hati dalam mengambil tindakan.

Tahun Ayam Api 2017 ini akan merupakan titik balik bagi Shio Kambing untuk memperbaiki semua karir 

dan meningkatkan kualitas yang lebih baik dari tahun sebelumnya, Anda berada dibawah naungan Shio 

Kambing jika lahir di tahun : 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 dan 2015.

Ramalan Shio Monyet Tahun 2017
Ramalan Shio Monyet di Tahun Ayam Api 2017 lebih ke arah yang fleksibel 

dan beradaptasi, karena sikap ini akan banyak membantu orang Shio 

Monyet dalam pekerjaan dan hubungan dengan teman. SIFAT KARAKTER 

SHIO MONYET umumnya adalah menarik dan selalu menjadi pusat 

perhatian karena kecerdikannya dan kepiawaiannya sebagai orkestra 

hidup.

Asmara Shio Monyet di tahun 2017 ini bergairah dan harmonis, bagi orang Shio Monyet diperkirakan 

merupakan tahun yang penuh romantisme dan penuh gairah seksual. Dengarkan keinginan pasangan, 

pertimbangkan apa yang menjadi keinginan dan gagasan mereka. Siapa tahu hal ini akan lebih 

mempererat ikatan emosional bersamanya.

Tahun 2017 ini akan menjadi tahun bagi Shio Monyet untuk berekspresi dalam karir mereka, gagasan 

mereka akan banyak diterima dan bisa berimpact baik pagi penghasilannya. Karir akan meningkat 

selama hubungan dengan rekan dan atasan bisa berjalan harmonis. Bagi Shio Monyet, Tahun Ayam Api 

2017 ini merupakan tahun yang penuh dengan ide-ide yang bisa diwujudkan. Jadi jangan membuang 

peluang lama, coba kembali rajut dan melihat apakah peluang tersebut masih potensial.

Tahun Ayam Api 2017 membawa pendapatan tambahan buat Shio Monyet, tetapi kurangi 

pembelanjaan barang mewah, karena meskipun Shio Monyet termasuk yang sangat memperhatikan 

penampilannya, alangkah baiknya jika bisa disisihkan untuk membantu teman yang membutuhkan.

Kesehatan Shio Monyet cenderung stabil seperti tahun sebelumnya, meskipun akan banyak kegiatan 

baru dan kumpul bersama teman dan keluarga, kesehatan bukanlah hal yang menjadi halangan. 

Perbanyak istirahat, kurangi begadang dan selalu menjaga asupan makan sudah cukup bagi Shio 

Monyet untuk melewati tahun 2017 ini dengan baik.

Peluang emas ada di Tahun Ayam Api 2017 ini bagi Shio Monyet, perhatikan dengan baik dan jangan 

gegabah, jika memulai sebuah bisnis baru harap perhatikan FENG SHUI RUANG KERJA untuk bisa 

mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

Secara umum tahun 2017 ini baik untuk Shio Monyet, Jika Anda lahir di tahun : 1944, 1956, 1968, 1980, 

1992, 2004 atau 2016, maka Anda berada dibawah naungan Shio Monyet.
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Bagi Anda yang belum menemukan pasangan yang tepat, melalui perhitungan shio ini, Anda bisa

mengetahui apa saja shio yang cocok untuk Anda. Mungkin cara ini bisa memudahkan Anda dalam

melakukan pencarian cinta.

1. Shio tikus
Tahun lahir : 1912 , 1924 , 1936 , 1948 , 1960 , 1972 , 1984 , 1996 , 2008 , 2020

Kepribadian : Mudah beradaptasi dan memiliki intuisi yang sangat baik

Pasangan terbaik : Shio naga , shio monyet , dan shio kerbau

Yang mesti dihindari : Shio kambing , shio kuda , dan shio kelinci.

2. Shio kerbau
Tahun lahir : 1913 , 1925 , 1937 , 1949 , 1961 , 1973 , 1985 , 1997 , 2009 , 2021

Kepribadian : Bertanggung jawab dan Memiliki nilai moral yang tinggi

Pasangan terbaik : Shio tikus , shio ular , dan shio ayam

Yang mesti dihindari : Shio kuda , shio anjing , dan shio kambing

3. Shio macan
Tahun lahir : 1914 , 1926 , 1938 , 1950 , 1962 , 1974 , 1986 , 1998 , 2010 , 2022

Kepribadian : Berani , Tidak dapat diprediksi , dan Keras kepala

Pasangam terbaik : Shio kuda dan shio anjing

Yang mesti dihindari : Shio ular dan shio monyet.

4. Shio kelinci
Tahun lahir : 1915 , 1927 , 1939 , 1951 , 1963 , 1975 , 1987 , 1999 , 2011 , 2023

Kepribadian : Spontan , Penyayang , dan Rendah hati

Pasangan terbaik : Shio kambing , shio babi , dan shio anjing

Yang mesti dihindari : Shio tikus dan shio naga.

5. Shio naga
Tahun lahir : 1916 , 1928 , 1940 , 1952 , 1964 , 1976 , 1988 , 2000 , 2012 , 2024

Kepribadian : Percaya diri , Mendominasi , dan Cerdik

Pasangan terbaik : Shio tikus , shio monyet , dan shio ayam

Yang mesti dihindari : Shio kerbau , shio kelinci , dan shio anjing.

6. Shio ular
Tahun lahir: 1917 , 1929 , 1941 , 1953 , 1965 , 1977 , 1989 , 2001 , 2013 , 2025

Kepribadian : Pintar , Bijaksana , dan Tertutup

Pasangan terbaik : Shio kerbau dan shio ayam

Yang mesti dihindari : Shio macan dan shio babi

Pasangan

Ideal ??? 
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7. Shio kuda

Tahun lahir : 1918 , 1930 , 1942 , 1954 , 1966 , 1978 , 1990 , 2002 , 2014 , 2026

Kepribadian : Pekerja keras , Pintar , Populer , dan Bersemangat

Pasangan terbaik : Shio macan , shio kambing , dan shio kelinci

Yang mesti dihindari : Shio tikus , shio kerbau , dan shio ayam.

8. Shio kambing

Tahun lahir : 1919 , 1931 , 1943 , 1955 , 1967 , 1991 , 2003 , 2015

Kepribadian : Baik , Sensitif , Sopan , dan Kreatif.

Pasangan terbaik : Shio kelinci , shio kuda , dan shio babi.

Yang mesti dihindari : Shio kerbau dan shio anjing.

9. Shio Monyet

Tahun lahir : 1920 , 1932 , 1944 , 1956 , 1968 , 1980 , 1992 , 2004 , 2016

Kepribadian : Lucu dan Cerdas

Pasangan terbaik : Shio tikus , shio naga , dan shio ular.

Yang mesti dihindari : Shio Macan , dan shio babi.

10. Shio Ayam

Tahun lahir : 1921 , 1933 , 1945 , 1957 , 1969 , 1981 , 1993 , 2005 , 2017

Kepribadian : Bebas dan Tepat waktu

Pasangan terbaik : Shio kerbau , shio naga , shio ular

Yang mesti dihindari : Shio tikus , shio kelinci , dan shio anjing.

11. Shio Anjing

Tahun lahir : 1922 , 1934 , 1946 , 1958 , 1970 , 1982 , 1994 , 2006 , 2018

Kepribadian : Jujur dan Setia

Pasangan terbaik : Shio macan , shio kelinci , dan shio kuda.

Yang mesti dihindari : Shio Kerbau , shio naga , shio kambing , dan shio ayam.

12. Shio babi

Tahun lahir : 1923 , 1935 , 1947 , 1959 , 1971 , 1983 , 1995 , 2007 , 2019

Kepribadian : Mudah bergaul dan Pemalas

Pasangan terbaik : Shio kambing dan shio kelinci

Yang mesti dihindari : Shio ular , shio monyet , dan shio babi
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