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Rok Zajíce je slibný a povzbudivý
Podle starobylého umění čínské astrologie, která je v Orientě používána
již po tisíciletí, je rok 2011 ve znamení Zajíce.
Začíná 3. února 2011 a potrvá až do 22. ledna 2012.
Počátky čínských horoskopů se ztrácejí v šeru dávných
časů. V čínské astrologii nacházíme dvanáct znamení pojmenovaných po dvanácti různých zvířatech. Legenda vysvětluje, že jednou na Nový rok pozval Buddha všechna zvířata žijící v jeho království, aby před něj předstoupila. Avšak
dostavilo se jich pouze dvanáct. První přišla krysa, za ní pak
buvol, tygr, zajíc, drak, had, kůň, koza, opice, kohout, pes
a nakonec vepř. Buddha se z vděčnosti rozhodl pojmenovat po každém z nich jeden
rok a určil, aby lidé v tomto
roce narození zdědili určitou část osobnosti a vlastnosti tohoto zvířete. Z toho
důvodu jsou lidé narození
v roce Zajíce chováni jako
rodinní miláčci a obklopeni
aurou spokojenosti. Zdá se,
že Zajíce nic netrápí a prostě prochází životem klidně a
mírumilovně. A přestože se
v roce Zajíce může stát ledacos, může se to dotknout životů nás všech pozitivním a
inspirativním způsobem. Je
to doba, která přeje rodině a podporuje vzdělávání
a osobní růst, stejně jako
je i připomínkou velkých
událostí.
Po politické stránce bývají
roky Zajíce obvykle časem
diplomacie a vyjednávání.
V tomto roce, s ohledem na
určité napětí a probíhající válčení, se bude mnoho
předních světových představitelů zabývat hledáním
cest
kupředu,
zkoumat
možnosti a snažit se dosáhnout konsensu. V průběhu
roku dojde k uzavření pečlivě projednávaných dohod,
které nejen vnesou mír do
některých oblastí nepokojů,
ale rovněž pomohou snížit
emise kysličníku uhličitého,
vyřadit některé zbraně a vyřešit světové ekonomické otázky. Tento rok se stane svědkem řady konferencí na nejvyšší
úrovni, jejichž výsledkem bude upevnění svazků mezi čelnými světovými představiteli a národy.
Není bez zajímavosti, že předchozí roky Zajíce zažily vytvoření Dohody o přátelství mezi Británií a Francií, zavedení „horké linky“ mezi Moskvou a Washingtonem, ukončení
vietnamské války a v roce 1987 podpis Dohody o neútočení
mezi USA a Sovětským svazem, která připravila cestu ke
zničení všech jaderných raket středního a krátkého doletu. V témže roce Zajíce zavedl sovětský prezident Michail
Gorbačov glasnosť, politiku otevřenosti, jejímž cílem bylo
změnit život lidí v Sovětském svazu a která měla později obrovský dopad na události ve východní Evropě. To, k čemu
dojde v roce 2011, může mít rovněž dalekosáhlý význam.
Co se týká ekonomické stránky, zaznamená pro mnoho zemí pomalý, ale stálý růst. Aby tomu napomohly,
nabídnou četné vlády ﬁnanční pomoc na podporu investic

a stimulaci růstu, jakožto prostředků ke snížení nezaměstnanosti. V důsledku poučení z bankovních krizí budou zavedena přísnější kontrolní opatření a četné daňové a vládní
orgány budou sledovat politiku opatrné podpory. Mnohé
světové burzy cenných papírů zaznamenají zisky a patrně
i významné zotavení. Nicméně mohou následovat určité
značné korekce a v průběhu roku si investoři nemohou dovolit polevit v opatrnosti.
Také některá průmyslová odvětví se v tomto roce
ocitnou v popředí zájmu,
zejména v oblasti alternativních zdrojů energie.
Velká pozornost se soustředí na hledání nových
způsobů využití světových
zdrojů včetně nových výzkumných projektů a podpory větrných elektráren,
solární energie a využití
energie vln.
Rok Zajíce se patrně
bude vyznačovat rovněž
některými zásadními objevy
je v medicíně, a to nejen
co se týká léčby, a dokonce
zdolání některých nemocí,
ale také jejich včasného
rozpoznání a prevence.
Důraz na výzkum může
v roce Zajíce vést k některým závažným objevům
stejně jako k zavedení postupů, které změní lidský
život. Právě v předchozích
letech Zajíce došlo k první úspěšné transplantaci
ledvin a k vynálezu „železných plic“.
Jiným rysem roku Zajíce je, že silně podporuje
kulturu, a někteří umělci překonají dosavadní
hranice a vytvoří mimořádná díla. Rok bude také
svědkem rozsáhlých putovních výstav, které umožní většímu počtu lidí zhlédnout
a ocenit umělecká díla a historické artefakty. Celý rok Zajíce se značně zaměří na výchovu a vzdělávání. Vlády budou
usilovat o zvýšení fondů vynaložených na školy, poskytovat
granty a stimulovat ty, kteří se rozhodnou pro další studium nebo odborné vzdělávání. V mnoha zemích budou zavedena opatření ke zvýšení počtu učňovských míst a zajištění
pracovního zařazení. Vzdělávání a odborná výchova budou
dozajista v popředí zájmu mnoha vlád.
Díky důrazu na osobní rozvoj se mnoho lidí bude zamýšlet nad svým způsobem života. Ať už budou pečovat
o své zdraví, rozvíjet novou zájmovou činnost nebo se zapíší
do nějakého kurzu či studijního programu, shledají, že rok
Zajíce podporuje osobní růst a příležitostí je dost, jen je třeba se jich chopit.
Rok Zajíce také podporuje rodinné hodnoty a celá řada
lidí se postará o to, aby trávila více kvalitního času se svými
blízkými.
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