
JAK SE PŘIPRAVIT NA ROK 2012
z pohledu čínské kosmologie

(výtah z přednášky Ing. J. Černáka www.byu.cz)

ROK VODNÍHO DRAKA

- dle čínského kalendáře rok 2012 začíná 23. 1. (resp. 22. 1. ve 23:00)
- energie roku 2012 začaly působit již od 22. 11. 2011

Potencialita roku

Číňané tvrdí: „Štěstí není náhoda…štěstí se dá naplánovat.“

Energie času roku 2012

Vládce: DRAK

Jak nám může pomoci

- drak má obrovskou sílu, je nejsilnější zvíře zvěrokruhu, dávám nám moc věci 
zvládat, ale potřebuje základní pravidla

- navazuje na předchozího Zajíce (2011), kdy jsme měli vnitřně řešit, co chceme
- musíme vědět, co chceme, aby nám drak pomohl uskutečnit velké vize
- pomáhá v plánování
- velkou podporu bude mít vše, co roste, stoupá, čas na expanzi firmy, businessu, 

rodiny, … 
- naopak nebude mít podporu času nic, co klesá, zmenšuje se (špatný čas na škrty 

a šetření – nepokoje, odpor)
- zaměřit se tedy na růst
- využijeme vše, co má stoupající energii – např. do výšky rostoucí a kvetoucí 

rostliny (bambus, fíkus), pořídit si užší a vyšší nábytek, papíry A4 užívat na výšku, 
i třeba vizitky! 

- kanceláře ve vyšších patrech na tom budou lépe (ideálně 3.-4.patro, pozor, aby 
nebyla zas moc vysoko – větrná energie draka by jí smetla, nemusela by to ustát)

- buďme velkorysí, pomocí draka dostaneme sílu, vše ustojíme
- rozlet, vytvořit velký prostor, vše rozšiřovat, expandovat
- detaily nás budou vyčerpávat
- vše, co jsme začali a připravili si vnitřně, to ve 2012 máme velký potenciál

zrealizovat! 
- Ještě do 22.1. se zastavit a udělat si jasno, čeho chceme dosáhnout, jít do sebe –

kontemplace a vše si dobře promyslet do detailu, stanovit si principy, pravidla, 
vytyčit si a ohraničit si hřiště, na kterém budeme hrát, stanovit si řád a systém 
tomu, co jsme začali ve 2011 (současná situace v EU!), sepsat si vše do detailu, 
jak to chceme udělat, co, s kým, kde, ujasnění si vnitřku sebe sama

- pokud se nepřipravíme teď, budeme mít pocit, že ve 2012 nic nestíháme, budeme 
dělat tisíc věcí najednou a nic neuskutečníme, nebude čas na detaily, drak má 
vize, vidí příležitosti, ale pokud mu nedáme hranice toho, co chceme uskutečnit, 
sílu nedostaneme, utopíme se v chaosu.



Jak nám může uškodit

- detaily, úzkoprsost, malichernost, „ jsem malý člověk“, žádné cíle, vize, plány –
cítíme tu energii draka, ale nemáme kam jí nasměřovat

- klesání – raději utrácet, než šetřit! Neblokovat tok peněz

Zdraví
- pozor na játra, žlučník, oči, nevyjádřené emoce, na vítr
- energie draka působí na jaře: únor, březen!
- nepřejídat se, pozor na alkohol
- chodit ven do přírody, oči – koukat do zeleného, dobře nám bude u vody, ve vodě
- nedusit v sobě emoce – vykřičet se, rozchodit to, ulevit vzteku
- obecně drak přináší velmi dobré zdraví, nefňukat nad každou bolístkou, vše 

bychom měli dobře přečkat, silné zdraví

Energie: VODA

Jak nám může pomoci

- je to voda rychlá, ještě přidává drakovi energii
- dodává „drive“, tah na branku
- nic neblokovat, nebránit ničemu, neblokovat plynutí – jinak hrozí, že voda prorazí 

a může přijít i katastrofa (voda prorazí hráz a přijde záplava)
- čas přeje informovaným – zjišťovat si vše dopředu – to pak pomáhá plynutí (např. 

než jdu na úřad, zjistím si předem vše, co je třeba k vyřízení žádosti – jinak se to 
zasekne a budu tam muset jít znovu – velmi nás to vyčerpá)

- buďme hladoví po informacích
- voda je komunikace – nesedět na informacích, ale předávat je dál
- voda jsou peníze – nesedět na nich, pouštět je dál, investovat, zpracovávat, 

vytvářet tok, neblokovat je
- voda je moudrost – běžte s informacemi do hloubky, chtějte vědět co nejvíc, 

ověřujte si

Jak nám může uškodit, co nám sebere

- strach – nebudeme-li mít dost informací, přinese nejistotu, uteče nám hodně 
příležitostí

- nebýt povrchní! jinak vše krachuje
- je to velká voda, takže mohou být opět záplavy, drak zvedá energie nahoru –

může přijít i další tsunami
- řešit finance! – jinak zablokujeme vodu (př. v EU musí dojít k dohodě, jinak to 

špatně dopadne)

Zdraví
- voda ovlivňuje ledviny, močový měchýř, kosti, klouby, páteř –

NEPROCHLADNOUT!
- deprese, strach – fobie
- závratě
- pozor hlavně v zimě: nápor v listopadu a prosinci



Letící hvězda: NEBESA

- třetí energie, která nás bude ovlivňovat
- nebesa = intuice, duchovní vnímání

Kde nám může pomoci

- pravidla, pořádek, řády 
- oporu přináší ve smlouvách, zákonech a v našich přátelích, v našem okolí, ve 

spolupráci s ostatními
- vše si napsat! (smlouvy písemně), nastavit si pravidla pro spolupráci, kdo co 

budou přesně dělat, sepsat to na papír – voda nám pak pomůže
- jasná formulace a komunikace! – přesvědčovat se, že nám druhý rozuměl, vše 

jasně formulovat
- schopnost přijmout pomoc od druhých – v tomto roce nedělat věci sám!
- JASNĚ žádat druhé o pomoc v nouzi, jasně říct, co od nich chceme
- týmová práce – ne sám!
- být otevřený, chodit do společnosti s druhými
- nebesa dávají novou energii – dají se dělat velké věci!
- mohou se dít i tzv. nevysvětlitelné věci
- pozitivní energie je na severozápadě! – vydat se tam, hledat tam příležitosti, 

partnera, pomoc apod.
- harmonizace – pocit naplnění, dělat věci, které mi dělají dobře, které mi dělají 

radost
- dotahovat věci do konce!  - nedotažené nás bude velmi vyčerpávat
- oslavovat jakýkoli úspěch! – oslavovat s ostatními, ne sám, užívat si radost
- dělat věci s vášní, naplno
- chodit za kulturou, na velká prostranství, do velkých prostor
- energie tepla, bude nám dobře na jihu (př. dovolená na jihu nám přinese 

zklidnění)

Co nám uškodí

- porušování pravidel (např. když pojedeme načerno, určitě nás chytí, pozor na 
nevěry apod.) 

- uzavření se
- harašení zbraní – nevyhrožovat soudy, apod.!
- ne-komunikace
- vyvarovat se zmatku, ve kterém se nikdo nevyzná, ztratíme se v něm
- nedělat příliš mnoho věcí najednou, ohraničit se!
- Jihovýchod – pozor na Řecko!, Sýrie, Írán, Turecko 

Zdraví
- Pozor na imunitu, plíce, tlusté střevo, kůže, játra
- sucho
- posilovat zdraví hlavně po létě



1) Energie ZEMĚ = realita, objektivita
Je reálné to, čeho chci dosáhnout, co chci 
dělat?
- vše si předem ověřit, jestli to je reálné, 
objektivní, není to „pocitovka“

2) Energie KOVU (kov podporuje vodu) = řád, 
pravidla
Jak toho chci dosáhnout? Vytvořit si systém, 
pravidla.

3) Energie VODY = plynutí, drive
Jdu do toho, vše plyne.

4) Energie DRAKA (dřevo) = síla uskutečnit, co 
chceme, vize, vidí příležitosti

Kolo štěstí – má být vycentrováno = harmonizováno

PAKUA

ROZMANITOST
BOHATSTVÍ

ZDRAVÍ

NAPLNĚNÍ
SLÁVA

VZTAHY
MANŽELSTVÍ

RODINA
TRADICE

JÁ
BUDOUCNOST

RADOST
DĚTI

DOMOV
KONTEMPLACE

ŽIVOTNÍ CESTA
KARIÉRA

PŘÁTELÉ
PŘÍLEŽITOSTI

1) životní cesta a kariéra – poslání, osud
2) vztahy, manželství – úzké vztahy, i pracovní, obchodní
3) rodina, tradice – kam patřím, naše „DNA“ (vždycky budeme Češi, i když 
emigrujeme)
4) rozmanitost, bohatství (ve smyslu bohatost života, ne peníze), zdraví
5) já – můj střed
6) přátelé, příležitosti – lidé, kteří nás obklopují, i sousedé, kolegové, otevřenost tomu, 
co nám přichází do života
7) budoucnost, radost, děti – nové může být starosti i radost (o nové auto se musíme 
starat)
8) domov, kontemplace – meditace, zklidnění, promýšlení si věcí, být sám sebou, i 
místo, kde pracujeme
9) naplnění, sláva – co děláme, má mít smysl



Rok 2012

JÁ
(6-9-4)

6   stanovit si pravidla, řád, otevřít se, nebýt na věci sám, žádat o pomoc, připravit se

9   přináší vnitřní naplnění, radost, spokojenost

4   nebýt v chaosu, soustředit se na menší počet věcí

ŽIVOTNÍ CESTA/KARIÉRA
(2-5-9)

2   partnerství, být v úzkém kontaktu s každým, s kým spolupracuji, „family business“, 
přijetí partnera, odpovědnost (jsme MY, nejen já)

5   životní cesta a kariéra musí odpovídat mému já, mým hodnotám

9   nic nedělat jen pro úspěch, abych si dokázal, jak jsem dobrý

VZTAHY/MANŽELSTVÍ
(3-6-1)

3   posilovat širší rodinu, dobré generační vztahy, vytvářet tradice nebo na ně navazovat

6   otevřít se novým vztahům, chodit s partnerem do společnosti, neuzavírat se doma

1   pozor na přílišný tlak na kariéru! Může vztahy oslabit

RODINA/TRADICE
(4-7-2)

4   jezdit společně jako rodina na NOVÉ výlety, NOVÁ místa, zavést NOVÉ zvyky

7   vnést do rodiny rozmanitost, bohatost, mohou přijít nové děti

2   velký důraz na vztah může oslabit rodinu jako celek

ROZMANITOST/BOHATSTVÍ/ZDRAVÍ
(5-8-3)

5   vnést do života rozmanitost, ale jen to, co mi dělá dobře, pro své posílení (ne aby mě 
to vyčerpávalo) a dopřejte to i ostatním

8   obohacovat svůj domov a udělat si čas na sebe

3   pozor na lpění na minulosti, nelpět na tradicích, nenechat se jimi svazovat (udělat 
současně něco jinak, nově)



PŘÁTELÉ/PŘÍLEŽITOSTI
(7-1-5)

7   přinášet něco nového do svého okolí, radovat se s okolím

1   nebuďte sami na svou cestu

5   neprosazovat své ego, sebe sama

BUDOUCNOST/RADOST/DĚTI
(8-2-6)

8   nové promýšlejte v klidu doma, nebuďte zbrklí, udělejte si čas na sebe, nové nás 
posune dál 

2   o novém se vždy poraďte s partnerem

6   nenechte se ovlivnit okolím

DOMOV/KONTEMPLACE
(9-3-7)

9   vytvořit teplo domova, těšení se, že jsem doma

3   rodina - scházet se doma, společné stolování!!!

7   honba za novým může ničit vás i domov (pořádně si vše promyslet!)

NAPLNĚNÍ/SLÁVA
(1-4-8)

1   věnovat se práci, která nám dává radost, pozor na lpění na slávě!

4   nesmí být nuda, jednotvárnost, PESTROST do uskutečňování cílů!

8   neuzavírat se před dokončením cílů (přílišné přemýšlení, zacyklení), raději konat, než 
přešlapovat, zviditelnit se!

Ti, co mají v astrotypu VODU, DRAKA a KOV budou v roce 2012 „vyvoláváni“, aby něco 
dělali.  Mají potenciál dobře zvládnout cíl, pokud se zároveň vymezí.

- dobrá energie bude plynout ze severozápadu a dobře nám bude i na jihu - pokud 
něco hledáme do svého života, tak se dívat na severozápadě - např. nyní v EU 
čeká Německo a Francie na Anglii (SZ Evropy), kam se přikloní (paralela rok 
1938)

- pokud např. hledáme nové bydlení, partnera, … hledat na SZ a J od nás

!!!ZDAR PŘÍPRAVENÝM!!!




