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Letos bomo vsi čutili lastnosti brezobzirnega, samozavestnega in podjetnega Petelina

N

Leto Petelina 2017

ovo kitajsko leto Petelina, ki
bo trajalo od 28. januarja pa do
15. februarja 2018, nam prinaša
upanje, da v odnosih (med pari, sosedi,
državami) le ne bo prevladal egocentrizem in nepotrpežljivost, ampak razum.
Osebe, rojene v znamenju petelina,
svoje mnenje rade odprto povedo, a včasih tako zelo odprto, da že meji na agresivnost. Petelinom godi, če so opaženi,
uživajo v središču pozornosti. Prepričani
so, da imajo vselej prav in se vedno opirajo samo na lastne moči. Nenehno sanjarijo in se v mislih vidijo kot heroji, v
resničnem življenju pa ne naredijo nič od
tega. Običajno so bojevniki, ki se bojujejo
v udobnem naslanjaču, pustolovci in filozofi v copatih. To pa še ne pomeni, da so
strahopetci! Hrabrost pokažejo, če morajo postati vojaki ali vodje.
S svojo odprtostjo pridobijo veliko prijateljev in znancev. Največkrat ne obogatijo, če pa že, je to na nenavaden način. Tako
kot je njihov zaslužek priložnosten, ga
znajo tudi hitro zapraviti. Ljubezenskega
partnerja težko obdržijo, ker njihov začetni vtis kmalu izgubi svojo magično moč.
Če pa Petelin dobi partnerja, ki ga občuduje in je pripravljen sprejeti vlogo druge
violine, utegne biti zveza dokaj uspešna.

Več »luči« bodo deležni tudi
manj opazni, zapostavljeni,
potisnjeni na rob družbe.
problematiko notranje, gospodarske in
mednarodne politike vzbujali odpor in
upor. Ta bo občuten tudi povsod tam,
kjer bodo nastopajoči in nastopači blažili svoje govorništvo z lepimi besedami,
ki pa bodo za večino popolnoma nesprejemljive. Temu bomo priča med predvolilno predsedniško kampanjo v Sloveniji,
Nemčiji in drugje.
Nediplomatskih potez in izjav, ka
kršnih smo že navajeni, se lahko nadejamo tudi v naši neposredni bližini.
Pojavljali se bodo tudi doslej neopaženi posamezniki, ki jim bo sedaj prijalo vzbujanje pozornosti z banalnostmi
ali vulgarnim obnašanjem. Več »luči« pa

V letu 2017 bomo lastnosti Petelina
čutili vsi! Odražale se bodo v skrajnih gibanjih, robatem vedenju javnih osebnosti, politikov, v brezobzirnem izražanju
mnenja na agresiven način.
Tudi funkcionarji EU bodo pogosto s
svojim načinom izražanja ter pogledi na
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LETO PETELINA
V DRUŽBI

Petelinom godi, če so v središču pozornosti.

bodo deležni tudi manj opazni, zapostavljeni, potisnjeni na rob družbe. Manj samozavestni bodo dobili občutek, da so
opaženi, zato se bo njihova samozavest
dvignila skupaj s plačami, pokojninami
in socialnimi transferji, pa čeprav morda
občutek sreče ne bo trajal prav dolgo.
Petelinove energije pozornosti bodo
še bolj vzbujali mlajši podjetniki z ustanavljanjem hitro rastočih podjetij in pridobivanjem tujih investitorjev za najbolj
zanimive produkte in rešitve.
Sedaj bomo zmogli malo glasneje opozarjati na nemogoče situacije, ki se nam
vlečejo že leta in zaudarjajo po kupu tistega, na kar se petelin povzpne!
Še bolj se bomo učili naslanjati na
lastne sile, saj ne bo nikogar, ki bi nam
pomagal odstraniti izpod nog tisto, česar
naš nos ne prenaša! Odvisni bomo od nekaterih bojevnikov, ki se bodo zgolj z jezikom in iz varnih foteljev borili za boljši
jutri, brez stika z realnostjo.
V želji po izboljšanju svojega standarda bo marsikdo opustil svoje sanje in se
lotil najbolj neobičajnih del, na tako nenavaden in izviren način, da bo presenetil še
samega sebe.
Ker bo priložnosti za delo, dodatni
zaslužek ali trajnejše delovno razmerje
vse več, si bomo lahko znova privoščili vse, česar si že nekaj let nismo mogli.
Ob Petelinovi zapravljivosti bo potrošnja
in gospodarska rast naraščala in denar bo
hitreje krožil od žepa do žepa.
Naša zelena dežela bo rekordno privabljala pisane množice turistov na svojo podalpsko kokoš, na katero bomo vse
bolj ponosni, saj nam bo nosila zlata jajca!
Stane Padežnik ]
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