PŘEDZVĚST NA ROK 2021 PODLE ČÍNSKÉHO KALENDÁŘE
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Dne 3.2. 2021 okolo 9 hodiny ranní vstupujeme do nového energetického ročního cyklu, roku
kovového buvola. Tento rok bude velmi kuriózní, stejně jako jeho začátek. Luna totiž potvrdí
nástup kovového buvola až 11.2. tedy o 8 dnů později. Nicméně únoru předchází leden - měsíc
zemského buvola, který tak přináší shodnou energii s nastupujícím rokem a udělá tedy jakousi
předehru. Takový nástup může vypadat poměrně dramaticky, protože přinese vládu stabilní
země po období dvou let „temné vody“ s nebývalou silou. Dá se čekat, že tajemno vody,
a všelijaké podvody se rychle vynoří na povrch a zformují se.
Protože lunární rok začne později než solární cyklus, bude nám po celý rok cosi nedostižně
unikat. Na spoustu věcí i odpovědí si budeme muset počkat, nebo je muset získat svoji
trpělivostí a prací. Trpělivost není snadná vlastnost, zvláště v tak dynamicky převratné době
ovlivněné ježatou součástkou mutujícího viru.
Začátek roku 2021 - rok kovového buvola tedy proběhne ve třech krocích: 5.1. - mezidobí země
a zemského buvola, 3.2. - začátek solárního cyklu a 11.2. - lunární začátek roku kovového
buvola. Důležitá bude tedy posvátné triáda a možnost konání ve třech rovinách, nebo ve třech
krocích.
Pozn: dva roky „temné vody“ byly zastoupeny větvemi: zemský kanec a kovová krysa, oba
nositelé jsou držiteli hlubiny vod a těžkého yinu.
Na přicházející rok 2021 máme tyto roviny pohledu:
1) DEVÍTILETÝ CYKLUS PROMĚN:
Vláda trigramu NEBESA - kov yin.
V cyklu devíti-úrovňového cyklu růstu vstupujeme do roku
yinového kovu pod vládou trigramu Nebesa a čísla 6.
Kov yin nás váže k přesnosti, struktuře a životní inventuře.
Kov yin je o poznání měkčí než loňský yang, ale je i křehčí,
a umí se tedy více bát o sebe sama. Jeho kvalitou je krása
(krása vločky, ledového květu na okně). Kovu yin
odpovídají v těle plíce, budeme se tedy nadobro muset
vypořádat s pandemií a uvědomit si, že dech je společné
a jednotné médium, které sdílíme všechny živé bytosti
napříč národy, rasami a vším dalším členěním. Kov yin je
formovatelný a není tak tvrdě agresivní, jako kov yang, ale
má společná téma, kterými jsou: bezpečí a společnost,
neboli Ren Qi – lidská Qi a lidství.
Trigram nebesa, tři plné čáry nás zavádějí do sféry muže
– otce, ochránce. Tento rok tedy bude po temném roku
2020 plným ženské a magické energie léčení rokem
mužské energie oživení. Dá se očekávat návrat k tvrdé
práci a příklon ke tvorbě kariéry jednotlivce. Hlavními
tématy budou – finanční sektor, administrativa, audity,
pořádkové síly, policie, vojsko, zabezpečovací systémy ale
také design, oblečení, šperky, drahé kovy, diamanty,
automobily. Každopádně zásadním tématem bude
schopnost tvrdé práce a disciplíny. Taková práce však
bude příjemná, zvláště když bude naplněna tvůrčím
potenciálem oživení a obnovy.
Ke kovu patří téma očisty, doporučují se očistné půsty,
očista domova, zbavení se přebytečných věcí, ať již ve
formě předmětů nebo neplodných vazeb. Zásadní je
opouštět staré vazby a odpouštět minulost.

Ve společnosti se dá očekávat
ochlazení mezistátních vztahů,
ujasnění
pozic,
více
strategického uvažování, ale
i tvrdé přístupy.
Novou kvalitu vytváří kov
především
s
ovládajícími
vazbami prvků, tedy se dřevem
(rozhodnost) a ohněm (radost
a vášeň). S jejich pomocí bude
možné vytvářet nové hodnoty.
Číslo 6 - je velmi magické a váže
nás k mystériu užívání času. 60 s
– 1 min, 60 min – 1 hod, 6 hod –
¼ dne, 360 st – 1 kruh, atd.
Důležité bude tedy načasování,
lépe řečeno pěstování časové
synchronicity. K tomu bude
zapotřebí užívat více daru cítění
a intuice, oproti spekulativnímu
rozumu. Tím pádem vzroste
i význam odpočinku a zapojení
meditace do běžného života.
Z tohoto úhlu pohledu nás tedy
čeká „ zenový rok“.
„Zenový rok“: zenbudhizmus
je odvětví budhizmu, které
zpochybňuje existenci kauzálního
poznání světa, a svobodu vnímá
skrze osvojení si struktur
i pravidel, kdy k osvobození
dochází pouze uvnitř (v srdci) bez
ohledu na vnější podmínky
a předpoklady.

2) VLÁDA REGENTA ZEMSKÉ VĚTVE – KOVOVÝ BUVOL:
KOVOVÝ BUVOL je tvrdý dříč, který nedaruje nikomu nic zadarmo. Mantrou roku bude přísloví:
„bez práce nejsou koláče“. Čeká nás tedy v tomto roce spousta úkolů a práce. Dá se očekávat
apel na dodržování zákonů, příkazů a nepříjemné disciplíny. Rebelům a nespokojencům
nastanou krušné časy, neboť síla roku poměrně konzervativního buvola je nezměrná. V tomto
roce se lze vrátit k trvalým hodnotám a uspořádat své rodiny.
3) VLIV ROKU PRO JEDNOTLIVÁ ZNAMENÍ:
KRYSA: pro krysu bude rok 2021 mimořádně příznivý, vždyť to byl buvol, který ji přenesl na
svých zádech do vítězné pozice. Krysy mohou pracovat na svém úspěchu, ale musí si dát
pozor, aby se nepřipletly do míst, kde nemají co dělat. Musí si uspořádat své finance obezřetně.
Čeká je rok plný přátel.
BUVOL: bude udržovat své tempo, ale čeká ho pracovitý rok. Může přinést i menší ztráty, ale
bez větších následků. Buvol nemůže očekávat romantiku ani sentiment ve svém roce, ale štěstí
může nalézt v tvůrčí práci, v práci na sobě a vlastním osobním růstu. K tomu má výborné
dispozice. Měl by si uspořádat rodinné vztahy tak, aby ho již více netížily.
TYGR: bude muset krotit svůj temperament a bojovnost v tomto roce nebo mu občas zhořkne
sousto v ústech. Měl by se vyhýbat rivalitě a soupeření stůj co stůj. Stáhnout se do sebe
a každý krok si pečlivě připravit. Zároveň však může dosáhnout významného pokroku ve svém
osobním růstu a nalézt klid v rodině. V rodině by neměl zapomínat na okolí, které ho podpírá,
a pěstovat dobrou vůli.
KRÁLÍK: pro králíka bude rok příznivý. Měl by nacházet přátele a dosahovat výsledků
společnými silami. Bude respektován a může dosáhnout zlepšení své pozice ve více
oblastech.
DRAK: pro draka to bude příznivý rok, plný spolupráce a práce na různorodých projektech.
Čeká jej uklidnění a přijemná činorodost. Zásadní bude spolupráce s druhými.
HAD: hadi se mohou radovat z roku příznivého na vztahy, svazky a mnoho přátelství. Pomoc
mohou očekávat od osoby ve znamení kohouta a významný posun mohou prožít v měsíci
kohouta, tj v říjnu 2021. Do jejich života přichází v tomto roce ještě více kovu a disciplíny, musí
být opatrní na nemoci pokožky nebo dýchacích cest, nemusely by mít hladký průběh. Mohou
vydělat slušné peníze.
KŮŇ: pro koně přichází rok plný výzev. Pokud si uhlídá své nepřátele a udrží si od nich odstup,
čeká jej poměrně dobrý rok. Zásadním tématem bude komunikovat.
OVCE: pro ovce bude hlavním tématem roku - tolerance a respekt k druhým a stejně tak
udržování rovnováhy směrem k sobě. Poklud udrží své emoce na uzdě, čeká ji rok plná
zajímavých překvapení, v rozvoji vnitřní citové sféry.
OPICE: příslovečná hravost a mazanost opice v tomto roce nebude mít takové uplatnění.
Možná bude konfrontována s upjatou solidností, se kterou nic nenadělá. Díky své povaze se
s tím vyrovná, a pokud bude dodržovat určitá pravidla, prožije družný rok.
KOHOUT: jeden z nejlepších roků pro kohouta. Může nalézt štěstí nebo novou lásku. Bude se
v tomto roce cítit jako „ryba ve vodě“. Pomocníkem mu může být osoba ve znamení hada
a příznivý měsíc bude květen 2021.
PES: pes by se měl vyhýbat konfliktům v tomto roce, seč mu síly stačí. Měl by si udržovat
přátele, být sdílný a shovívavý. Pozor na konflikty s autoritami. Pokud bude volit mezi
přátelstvím a nepřátelstvím musí si uvědomit, že má situaci ve svých rukách.
VEPŘ: pro vepře bude rok 2021 bez výkyvů stabilní. Může se věnovat svému zajištění,
vyhledávat přátelské kontakty a užívat si společenského života. Může založit rodinu nebo
trvalý vztah. Nemůže počítat s velkými skoky vpřed, ale všude se bude cítit dobře a spokojeně.
Ing. arch. Otakar Chochola

