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2022 - Rok Wodnego Tygrysa
Prognoza dla Drzewa Yang



Osoby Drzewa Yang  甲

Rok Tygrysa przyniesie ci
duże wsparcie, mnóstwo 
inspiracji, nowe kierunki
w życiu. Ale będziesz 
musiał zmierzyć się z jakąś 
sprawą z przeszłości. 
Również twoja rodzina 
może ciebie teraz bardziej 
potrzebować.



Możesz liczyć na wsparcie przyjaciół, którzy pomogą
unieść ciężar obowiązków. Rok będzie bardzo
pracowity. Za wszelką cenę unikaj zaległości.

W wielu sprawach swoje 
ambicje będziesz musiał 
schować do kieszeni.
Kluczem do sukcesu będzie 
teraz dobry plan w ręku. Ale nie 
wystarczy go napisać. Trzeba go 
jeszcze stosować w życiu….



W finansach zachowaj dużą ostrożność. Być może
trzeba będzie się pieniędzmi z kimś podzielić. 
Mogą Cię czekać spore wydatki, więc zadbaj
o bufor finansowy (kup też czasem jakiś los na loterii).
Możliwy spadek. Możesz mieć problem ze 
skupieniem się, wiele rzeczy będzie cię rozpraszać.

Jeśli czekasz na awans, niestety
sprawa może się opóźnić.
Nieco ciężej będzie teraz 
przyciągnąć uwagę innych. 
Nie jest to więc najlepszy czas 
na zakładanie nowej działalności.



To dobry czas na przyjrzenie się dotychczasowym
osiągnięciom. Będziesz mieć jednak tendencję 
do zagłębiania się przeszłości. Jeśli będziesz za dużo
rozmyślać, utkniesz w miejscu na długo. Załatw to co 
powinieneś, przeproś, zyskaj przeprosiny i zamknij
ten rozdział.

Zdrowie powinno teraz ogólnie 
dopisywać. Uważaj jednak na
układ pokarmowy Dobra dieta 
to podstawa. Odwiedź też 
dentystę.



Według tradycyjnej chińskiej astrologii,
jeśli w godzinie, dniu, miesiącu lub roku
masz znak Tygrysa lub Małpy – czekają Cię 
zmiany, ważne decyzje, podróże a może nawet 
przeprowadzka.
Na wszelki wypadek można wtedy zaopatrzyć 
się w breloczek z figurką lub wizerunkiem Świnki.

Piękne Świnki i inne talizmany 
można nabyć tutaj:   

https://www.facebook.com/fabrykawrozb/

https://www.facebook.com/fabrykawrozb/


Te przepowiednie są uogólnione, bo odnoszą
się tylko do wpływu roku na Twój dzień urodzenia.
Traktuj to właśnie w ten sposób – jako ogólną
wskazówkę. 

Prawdziwa analiza astrologiczna uwzględnia
rok, miesiąc, dzień i godzinę urodzenia.
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