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Čínský horoskop na rok 2012
Co vám přinese rok Draka, který začíná 23. ledna 2012 a končí 9. února 2013.
Energický, vzrušující a pestrobarevný Drak je v čele mnoha
karnevalů. Uprostřed výkřiků radosti a nadšení se pohybuje
sem a tam a okouzluje davy lidí. Je smělý a nápadný a v roce
2012 se jeho vliv nedotkne jen mála lidí. Není to obyčejný rok,
ani obyčejný čas.
Léta Draka mívají akční charakter a bývají časem velkých
iniciativ. Jak konstatuje čínské přísloví: „Je lépe to udělat než
promeškat.“
V tomto roce, s ohledem na některé ekonomické problémy zaznamenané v posledních letech, soustředí mnohé vlády
a organizace své úsilí na podporu růstu a stimulaci průmyslu a
investic. Na pomoc situaci přispějí velké pobídky a mnohé země
zaznamenají projekty k vytváření nových zaměstnání a dalších
fondů, určených na vzdělání a odborný výcvik. Léta Draka podporují pokrok, ale je nezbytné chápat se příležitostí okamžitě,
jakmile se naskytnou. V tomto
rychle se pohybujícím roce nelze
mrhat časem.
V tomto roce dojde v některých
zemích k volbám a v průběhu předvolební kampaně bude do značné
míry ﬁgurovat ekonomika. Zejména v amerických volbách bude
většina roku věnována zvažování
cesty vpřed. Vyskytnou se kontroverze, překvapení i drama. Tyto
volby spolu s ostatními, které se
budou konat v roce 2012, budou
hnací silou zaměřenou na změny a
nové ambiciózní iniciativy.
Jiným důležitým faktorem bude
otázka národní identity, neboť
mnozí lidé se obávají o úlohu svého národa ve světě. Některé země
patrně uspořádají celonárodní
kampaně, které vyústí v určité
problematice, přičemž některé národnostní menšiny a menší strany sehrají aktivní a často vlivnou
úlohu. To se prokázalo v případě hnutí polské Solidarity v roce
Draka 1988, které vedlo k momentálním změnám ve východní
Evropě. Rovněž s hlasy některých
opozičních frakcí v tomto roce
Draka bude nutné počítat.
Kromě pobídek a investičních
plánů, které budou v tomto roce
zahájeny, dojde k důležitému vývoji i v mnoha dalších oblastech. Ve stavebnictví a infrastruktuře budou zahájeny některé
rozsáhlé projekty, které přinesou podstatné zlepšení některým
oblastem, zatímco ve vědě a v medicíně bude dosaženo významného pokroku. Právě penicilin byl jedním z velkých objevů dosažených v předcházejících letech Draka.
V roce 2012 rovněž sluneční soustava patrně odhalí více
ze svých tajemství. Poslední rok Draka byl svědkem identiﬁkace dvou nových planet a v tomto roce nepochybně dojde
k nějakým vzrušujícím objevům. Pro astronomy to může
být velmi významný rok.
Dojde také k významnému vývoji v oblasti dopravy, zejména
při vytváření vysokorychlostních spojů a výrobě vozidel neškodících životnímu prostředí. Během roku sehrají také značnou roli
tzv. zelené technologie; a Expo 2012, které se bude konat v Jižní
Koreji, se stane výkladní skříní skutečně inovativního myšlení.
Charakteristickým rysem let Draka je, že podporují výraznost, a ve světě módy zachytí nový styl představivost, zatímco
v hudbě budou umělci ochotni experimentovat a prosazovat

nové zvuky, a některé nové hudební skupiny přilákají následovníky po celém světě. Zajímavé je, že to bylo právě v roce Draka,
kdy se beatlemanie stala celosvětovým fenoménem a Beatles byli
první hudební skupina, které se podařilo prodat milion kopií své
desky ještě před jejím vydáním.
Rovněž ﬁlmový průmysl zaznamená nějaké velké úspěchy,
a to nejen svými kasovními trháky, ale dosáhne dalšího pokroku
v kinematograﬁi.
Internet bude mít i nadále velký význam díky novým populárním stránkám a vzrušujícím pokrokům v domácí zábavě.
Tak jako tomu bývá v letech Draka, některé nápady se uchytí
a rozvinou do něčeho významnějšího. Takovým příkladem může
být Wikipedia zavedená v posledním roce Draka, která se už
nyní rozrostla do rozsáhlého zdroje.
Nepochybně to bude rok plný událostí a mnozí jej budou pokládat za inspirující a vzrušující.
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Nejenže v různých částe
tech
světa dojde k zemětřesení
a k sopečným erupcím, ale také
ro
rozmary
počasí mohou v někt
kterých
oblastech způsobit pohr
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Nicméně, pokud dojde
k tragédii, mnoho zemí se spojí
a poskytne pomoc. Bezpochyby
bu
budou
následovat nějaká výrazná gesta, jako byla charitativní akce Závod proti času, která
se uskutečnila v posledním roce Draka s cílem shromáždit
ﬁnanční prostředky na boj proti dětským nemocem a které
se zúčastnilo 50 milionů lidí celého světa.
Jakožto vůdce karnevalu dodává Drak energii veškerému konání a mnozí shledají, že to je rok, jenž vyzývá k činům. Číňané
považují rok Draka za čas příznivé štěstěny, který je nejvhodnější pro svatby a pořízení rodiny, anebo pro začátek podnikání. Ať
už jsou vaše plány jakékoliv, je na čase pohnout se kupředu.
Ačkoli si některá znamení povedou lépe než ostatní, rok
Draka nabídne příležitosti pro všechny z nás. Využijte maximálně těchto 12 měsíců, neboť vaše činy nějakým způsobem změní váš život.
Přeji Vám k tomu hodně štěstí a úspěchů.
Neil Somerville v knize
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