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2022 - Rok Wodnego Tygrysa
Prognoza dla Drzewa Yin



Osoby Drzewa Yin  乙

Rok Tygrysa przyniesie wiele wsparcia, ale też trzeba
będzie uważać na nieprzyjazne osoby. Twoje intencje
mogą być opacznie odczytane i afera gotowa. 
Nie szukaj na siłę przyjaźni. 

Będzie sporo wyzwań ale
będzie też inspiracja i nowe
kierunki działania. Świetny 
czas na poszerzanie kwalifikacji
i na zadania związane 
z edukacją.



Popracuj nad swoją komunikacją z innymi, 
ponieważ bardzo łatwo będzie teraz 
o nieporozumienia. Jeśli ktoś Cię zaczepia,
ignoruj, szkoda nerwów. Zachowaj spokój.
Paradoksalnie twoi wrogowie przyczynią się
do twojego sukcesu, również finansowego.

Niewykluczone są jakieś plotki
a nawet pomówienia.
Odpuść. Wkrótce zobaczysz,
że to wszystko paradoksalnie
przyniesie Ci korzyści.



Pracuj rzetelnie i rób swoje. Nie będzie teraz łatwo
się skupić i zamiast realizować jeden dobry plan,
będziesz mieć tendencję do rozdrabniania się
i rozpraszania. Jeśli będziesz w stanie to pokonać,
czeka wielki sukces.

Jeśli czekasz na awans, to sprawa
może się opóźnić. Zajmij się więc
na razie swoim planem działania.
Dobry czas do wprowadzenia
czegoś nowego i w życiu i w pracy.
Zyskasz wsparcie od kogoś ważnego.



Staraj się tak zorganizować czas aby mieć go więcej
dla rodziny. Koniecznie zadbaj też o swój rozwój
wewnętrzny i duchowy. 
Poszukaj inspiracji, będziesz
mieć teraz wiele wspaniałych 
pomysłów. To dobry rok 
na przygotowanie czegoś 
wielkiego.

Zdrowie powinno dopisać, ale zadbaj o kondycję. 
Zadbaj również o dietę, ponieważ stres może 
przynieść jakieś kłopoty.



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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