SIMBOLISTICA ANIMALELOR DOMESTICE

Taurul – taurul sau juncanul nu-si arata varsta fiind un
simbol al masculinitatii si virilitatii. Este al doilea semn in zodiacul
chinezesc, si semnifica echilibru si trainicie.

Vaca – ca sursa de lapte, vaca este un simbol universal al
maternitatii, fertilitatii, nutritiei si abundentei.

Porcul – Inteligentul porc a fost impovarat cu simbolul
murdariei, ignorantei si lacomiei dar in antichitate, scroafa era un
simbol al fertilitatii si era sacra pentru Isis in Egipt si pentru zeita
agriculturii, Ceres, in Grecia antica si in Roma, deoarece
scormonea pamantul. Considerat o creatura murdara, evreii si
musulmanii nu consuma carne de porc.
Crestinii il privesc ca pe un animal inferior, grosolan, simbol al pacatelor carnale.
Porcul mistret este al 12-lea semn in zodiacul chinezesc, reprezentand onestitatea. Comparat
cu porcul domestic, cel mistret intrupeaza calitatile pozitive ale puterii si combativitatii pentru
greci, celti si japonezi.
El mai este descris ca fiind si o personificare a castitatii.
Calul – considerat un animal nobil, calul este simbol de curaj,
gratie si viteza, precum si de virilitate in traditia occidentala,
simbolizand focul si cerul.
In multe culturi antice, calul este considerat un animal inteligent,
impletind puterea si ratiunea cu puterile divinitatii si magiei,
transformandu-1 in animalul cel mai important pentru sacrificiu.
Culoarea sa este un factor important in conturarea simbolurilor
sale: calul alb este solar, dar poate semnifica si marea si luna; calul
negru este semnul mortii si al distrugerii.
Crestinii privesc calul ca simbol al curajului, generozitatii si a
desfasurarii rapide a vietii.
In zodiacul chinezesc, calul corespunde Gemenilor si
simbolizeaza pragmatismul si dragostea.

Magarul – este considerat o creatura cu simboluri
contrastante, incluzand pericol, saracie, prostie, nebunie, incapatanare
si lene, dar si virilitate, rabdare, curaj, blandete si tandrete.
Crestinii il portretizeaza cateodata ca simbol al paganismului,
dar pentru ca Maria a calarit un magar pana la Bethlehem, iar Christos
in Ierusalim, animalul simbolizeaza tandrete si umilinta.
Pentru ca era un animal de sacrificiu, magarul poate semnifica
moartea; carand poveri grele, el poate reprezenta saracia. In China,
este un simbol cert al prostiei; in iudaism, al incapatanarii..
Tapul - are un simbolism complex, pozitiv si negativ.
Socotit inca in multe societati ca animal de sacrificiu, tapul
reprezinta vitalitate si sacrificiu.
In Biblie, necredinciosii sunt numiti tapi, si pacatele lumii erau
aruncate pe capul tapului (de aici tap ispasitor).
Pentru ca indica pofta si voluptatea, tapul are o stransa legatura cu
Satana, care este adesea descris in aceasta forma.

Berbecul – curajosul, salbaticul, energicul berbec
intruchipeaza aceste calitati agresive ale puterii si virilitatii masculine.
Masculinitatea sa si coarnele inaltate considerate reminiscente
ale soarelui si fulgerului, i1 fac simbolul Zeului Soarelui in multe
culture
Semnul ceresc al berbecului corespunde in zodiac cu Aries, care
simbolizeaza germinatia, regenerarea, inceputul si explozia
primaverii.
Oaia – pentru ca e o creatura docila si de incredere, oaia
simbolizeaza blandete si prostie,neavand calitati negative atunci
cand indica o credinta indiscutabila, in postura sa juvenila de miel
,un animal de sacrificiu in vechime,Ea simbolizeaza puritatea,
inocenta, supunerea si calvarul.
Oaia (sau tapul) este al VlII-lea semn al zodiacului chinezesc si
este simbolul temperamentului artistic si al armoniei.

Cainele - simbolizeaza cu adevarat cel mai bun prieten al omului,
fiind simbolul loialitatii, vigilentei si curajului.
Fidelitatea este probabil, prima virtute a cainelui, iar vechii egipteni
si greci credeau ca acesta isi urmeaza stapanul si in viata de dupa moarte
Marele Caine este semnul ceresc al cainelui, fiind al Xl-lea semn al
zodiacului chinezesc, reprezentand idealismul. In traditia chineza, poate
simboliza atat yin, ceea ce prezice catastrofe, meteoriti si eclipse, cat si
yang, semnificand protectie.
Pisica – este sacra pentru Bast in Egiptul antic.
Incepand cu evul mediu , cand a devenit cunoscuta ca avand legaturi cu
vrajitoarele, pisica si-a atras in principal simboluri negative, cu toate ca
in unele tari o pisica neagra se crede ca poate aduce noroc.
Din cauza asocierilor sale cu fortele Intunericului, in traditia
occidentala, pisica era privita ca o creatura plina de cruzime, inselatoare,
rauvoitoare. Femela era considerata dezordonata si simboliza femeia
voluptoasa, cele 9 vieti ale lor erau privite ca supranaturale.
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