
Feng Shui w Roku Wodnego Tygrysa
3 lutego 2022 – 4 lutego 2023

Małgorzata Gałkowska-Błądek     
Feng Shui bez magii i zabobonów ®

Copyright 2022                                                                               www.tradfs.com



Co Rok Wodnego Tygrysa nam
przyniesie?

Wiele o charakterze roku mówi gwiazda 
roku znajdująca się w centrum magicznego 
kwadratu Luo Shu. Jest ona kopalnią wiedzy
na temat wielu spraw. Gwiazda w centrum 
wykresu jest jak władca i będzie ona
decydować o wydarzeniach w danym roku.

8 gwiazd związanych jest z odpowiednimi 
trygramami złożonymi z linii przerywanych
i ciągłych. W tym roku Gwiazda rządząca nie 
ma jednak trygramu, ponieważ jest Władcą 
wszystkich gwiazd. Zawiera w sobie wiele 
osobowości i wiele twarzy. Ten rok będzie 
zatem wyjątkowy…



Tegoroczna gwiazda rządząca zwana 
jest Gwiazdą Cesarską. 
Posiada ogromną władzę i autorytet. 
Może przynieść rzeczy dobre lub złe 
ale zawsze spektakularne. 
Nie znosi nijakości i niezdecydowania.

To energia rządzenia i decyzji, więc wiele zdarzeń będzie związanych 
z osobami na szczytach władzy zarówno świeckiej jak i religijnej.
Wiele spraw i sytuacji znajdzie się na przysłowiowym „ostrzu noża”. 
Ale oznacza to szansę ich rozwiązania. Może pojawić się wiele 
groźnych zawirowań ale zasadniczo będzie tendencja do rozwiązań 
pokojowych. Warunki tych rozwiązań mogą być jednak czasem 
niewygodne. Wzrośnie znaczenie mocarstw i władców, może też 
wzrosnąć ucisk wywierany na społeczeństwo. Z tego wszystkiego 
może się urodzić wielki bunt, wręcz rewolucja. Ludzie u władzy będą 
dążyć do jej utrwalenia za wszelką cenę. Ale już wkrótce wielu z nich 
straci swoją moc. I zastąpią ich inni…



Gwiazda Cesarska to decyzje. Pojawi się 
wiele nowych praw i rozwiązań. 
Podpisane zostaną traktaty. 
To jest też energia sprawiedliwości i do 
wielu ludzi przyjdzie ich Karma. Jeśli coś 
komuś się udawało dotychczas – teraz to 
się skończy i przyjdzie kara.

Ale z drugiej strony – jeśli ktoś pracował uczciwie i w szlachetnych 
zamiarach, zostanie teraz wyróżniony i nagrodzony. To czas nowych 
liderów, uczciwych i odważnych. Dobry czas na założenie partii lub 
stowarzyszenia. Wrócą autorytety. Ale to nie będzie tak, że szanuje 
się kogoś z nakazu. Ludzie będą potrzebować przywódcy, który jest 
szlachetny i ma odwagę sprzeciwić się niesprawiedliwości. 
Upadną za to fałszywe autorytety i obnażona zostanie głupota, brak 
fachowości i niskie pobudki. W stolicach państw mogą pojawiać się 
demonstracje i rozruchy.



Może teraz dojść do bardzo dużej polaryzacji między ludzkimi 
przekonaniami. Pojawi się też coraz większe rozwarstwienie między 
bogatymi a ubogimi. Dopiero teraz będzie widać wszystkie błędy 
rządów. Wiele narodów i grup społecznych stanie na skraju rewolucji. 
Pewne sprawy ciężko będzie zatrzymać. Rządzący widząc że tracą 
grunt pod nogami, mogą się chwytać drastycznych metod. Ale to jest 
jak granica między yin i yang. Jeśli coś staje się skrajnie yang, zaczyna 
zmieniać się w yin. Do wielu narodów i krajów może zawitać wiosna,
przebudzenie. Jeśli jest gotowy lider – czeka wspaniały los. Ludzie za 
nim pójdą.

Będą też i dobre strony tej energii. To zielone światło dla 
profesjonalistów i tych którzy nie boją się spojrzeć w lustro.
Wiele osób otrzyma awans i nagrody, ale może być tak że nie w 
swoim kraju. Niemniej jest to zapowiedź wielkich zmian 
prowadzących ku dobremu. Obudzi się optymizm i pojawią się 
przełomowe wynalazki. Wszystko ruszy do przodu.



Będzie wiele mowy o wielkich korporacjach i dużych firmach. Pojawią 
się fuzje i przejęcia. Znani, wpływowi i bogaci ludzie będą chcieli 
zmian. Dzięki nim jest szansa poprawy sytuacji dla wszystkich.

Ale zwykli ludzie też mogą wiele zyskać jeśli wiedzą jak. Kluczem jest 
teraz profesjonalizm i zarządzanie. Kierunki studiów takie jak finanse 
i zarządzanie – będą teraz oblegane.

Postaw na profesjonalizm a nie „kleconkę”.
Jeśli trzeba – zainwestuj. To co robisz, rób
na najwyższym poziomie. 

Traktuj siebie dobrze, wypracuj odwagę i pewność siebie. 
Myśl o sobie jak o kimś ważnym w swojej branży. Jeśli sam siebie
szanujesz, inni też będą cię szanować. Ale nikt nie nabierze się na 
przechwałki bez pokrycia. Pamiętaj o tym. Nie uda ci się prześliznąć 
na cudzym grzbiecie czy na cudzym autorytecie.



W życiu osobistym przemyśl swoje relacje z otoczeniem. 
Może być teraz tendencja do bezsensownego uporu i narzucania
swojego zdania innym. Zwróć uwagę na to czy nie traktujesz swoich
bliskich protekcjonalnie. To dobry czas na przyjrzenie się sobie,
naprawę swoich przekonań, uzdrowienie relacji. 
Wybaczaj i przepraszaj. Pamiętaj aby pomóc komuś w niedoli.
Dziel się. Wtedy dobro wróci do ciebie dziesięciokrotnie silniej.
Ale jeśli kogoś skrzywdzisz, wykorzystując swoją pozycję silniejszego,
marny twój los już wkrótce.

To jest też dobry czas na wystąpienie o awans lub podwyżkę, jeśli
oczywiście masz ku temu podstawy. Jeśli piszesz magisterkę lub
rozprawę doktorską, zakończ to w tym roku.

W zdrowiu zadbaj holistycznie o siebie – o ciało i umysł. Medytuj,
skup się na rzeczach ważnych i przejdź na minimalizm. Usuń rzeczy
niepotrzebne z otoczenia i pozbądź się toksycznych znajomości.



Co na temat roku 2022 mówi starożytna Księga Matki Ziemi 地母经
- Di Nu Jing? Księga zawiera 60 rozdziałów poświęconych 
sześćdziesięciu latom powtarzalnego cyklu połączeń zodiakalnych
zwierząt z kolejnymi żywiołami.
Tym razem Tygrys łączy się z Wodą Yang. Księga zapowiada nadejście
lepszych czasów, gdzie pojawiają się lepsze plony i rolnicy otrzymują
za swoją pracę więcej pieniędzy. Ale…zdaniem znanego eksperta
feng shui Joeya Yapa, może to też zapowiadać inflację i drożyznę.
Zaleca on również dywersyfikację inwestycji i unikanie bycia zależnym
od jednego źródła dochodu.
Kluczem do sukcesu będzie teraz dobry plan i odważne ale roztropne
działanie.



Jeśli chodzi o chiński zodiak, w tym roku będzie nam panować 
Wodny Tygrys czyli Tygrys w znaku Wody. Tygrys symbolizuje
odwagę, szlachetność i walkę o swoje, osiąganie swoich celów. 
Lubi jednak wyzwania i niespodzianki. Trochę samowolny i 
nie tak łatwo obdarza kogoś autorytetem. Dlatego w tym roku 
może wiele autorytetów upaść a osoby przypisujące sobie cudze
zasługi, zostaną ośmieszone. To będzie dobry rok dla ludzi 
uczciwych, rzetelnych i nie bojących się wyzwań.

W swojej rodzinie (niezależnie od tego jakim znakiem zodiaku 
jesteś) zadbaj więc o dobrą komunikację i reaguj gdy ktoś 
potrzebuje pomocy. Będzie wiele emocji i czasem trudno 
będzie nad nimi zapanować. Staraj się jednak nie wypowiadać 
słów, których nie da się cofnąć.

Ogranicz niepotrzebne ryzyko. Ostrożnie za kierownicą. Jeśli 
natomiast jesteś gotowy i masz dobry plan – to jest dobry rok na 
śmiałe zmiany i milowe kroki w życiu.



Jeśli chodzi o znaki zodiaku, mówi się, że osoby urodzone 
w roku Tygrysa „obrażają” energię roku. To nie jest tak. 
(Jeśli nie znasz swojego zodiakalnego zwierzęcia, zajrzyj 
do kalkulatora: http://www.tradfs.com/kalkulatory.html ).
Z moich obserwacji wynika, że osoby urodzone w takim 
samym znaku jak rok – zostaną po prostu „wywołane do 
tablicy”. Będą musiały coś zrobić z jakimś problemem, 
podjąć jakąś decyzję, coś zmienić, zbuntować się, tupnąć 
nogą. Nie da się dłużej odwlekać jakiejś decyzji. Działaj! 
Będzie dobrze! I pod koniec roku z uśmiechem spojrzysz 
w przeszłość i na swoje dokonania. Ale jeśli nic nie zrobisz, 
problemy spotęgują się i utkniesz w jakiejś sytuacji…

http://www.tradfs.com/kalkulatory.html


Z kolei zwierzę mające konflikt z rokiem – czyli teraz 
Małpa – czekają je zmiany, zmiany, zmiany…

Jeśli jednak uważnie spojrzysz na kalkulator na mojej 
stronie, zauważysz, że dane zwierzę zodiaku można mieć 
w roku, miesiącu, dniu lub godzinie. Miejsce to podpowie 
Ci w jakim aspekcie swojego życia możesz spodziewać się 
zmian i wyzwań. 

Tygrys lub Małpa (bo oboje jesteście teraz na świeczniku 
:o) w roku – oznacza, że mogą zmienić się jakieś ogólne 
zasady i trzeba będzie się dostosować. Czekają też 
podróże, być może przeprowadzka. Jakiś problem z 
osobami starszymi w rodzinie może wymagać zmiany 
twoich wcześniejszych planów.



Tygrys lub Małpa w miesiącu – spodziewaj się wyzwań w 
pracy i przetasowań w gronie znajomych. Zainteresuj się 
zdrowiem rodziców. Niewykluczone, że trzeba będzie 
zmienić swoje plany aby się zająć kimś potrzebującym w 
rodzinie. Może się zmienić szef, nauczyciel. Być może 
znajdziesz nowego wspaniałego mentora. 

Tygrys lub Małpa w dniu – coś ważnego trzeba będzie postanowić 
w twoim związku lub życiu osobistym. Jeśli jesteś singlem/singielką 
– jest wielka szansa na spotkanie swojej drugiej połówki. Jeśli już 
jesteś w związku – strzeż się nieporozumień, bo z małych mogą 
urosnąć do poważnych problemów. Okaż więcej cierpliwości 
partnerowi lub partnerce, bo może mieć trudniejszy czas. To może 
też oznaczać, że zapragniesz więcej czasu poświęcić na swój rozwój 
osobisty. Jakieś wydarzenia dotkną cię osobiście.



Tygrys lub Małpa w godzinie – jeśli masz dzieci, ich sprawy 
mogą być teraz ważne; być może trzeba będzie podjąć jakąś 
decyzję o ich przyszłości. Dla pragnących potomstwa – marzenie 
może się zmaterializować :o) To może też oznaczać, że 
krystalizują się jakieś Twoje marzenia i warto usiąść i 
przygotować Mapę Marzeń i więcej czasu poświęcić na 
realizację czegoś o czym skrycie myślisz. Teraz to może się ziścić.

Dobrym rozwiązaniem pochodzącym z tradycji chińskiej może 
być wisiorek lub breloczek ze Świnką, która pomoże odwrócić 
uwagę Tygrysa aby nam nie szkodził.

W tej kwestii polecam stronę:
https://www.facebook.com/fabrykawrozb

https://www.facebook.com/fabrykawrozb


Teraz przyjrzymy się zodiakalnym Małpom. Mówi się, że jesteście 
w konflikcie z rokiem i mają Was spotykać same przeciwności. Nie 
bójcie się. To nie znaczy, że ten rok będzie fatalny. To znaczy tylko 
tyle, że zostaniecie skonfrontowani z jakąś sytuacją i będziecie 
musieli coś z tym zrobić. Wielu z Was rzuci się na głęboką wodę i 
radykalnie zmieni swoje życie, będziecie więcej podróżować, czeka 
sporo decyzji i może konieczność zerwania jakichś niewygodnych 
okowów lub wyrwania się z toksycznego związku. Spójrz na 
poprzednie slajdy i zobacz co może oznaczać jeśli masz Małpę w 
roku, miesiącu, dniu lub godzinie.

Dasz radę! Do odważnych świat należy! Potem spojrzysz z 
satysfakcją na swoje dokonania, otrzepiesz się z pyłu i ruszysz 
naprzód. Trzymam kciuki!



Świnki, Króliki, Smoki, Konie i Psy mogą mieć całkiem 
przyjemny rok. Czeka wiele osiągnięć ale też wytężonej 
pracy. Zapowiada się też poszerzenie sieci kontaktów. Jeśli 
szukacie pracowników lub kooperantów – to jest to 
świetny rok!

Szczury, Woły, Owce i Koguty doświadczą wielu przygód i 
będą mogły szerzej rozwinąć swoją karierę. Jakieś przykre 
problemy wreszcie ich opuszczą.

Węże będą musiały uważać
co i do kogo mówią, bo mogą być z tego kłopoty.
Ktoś może opacznie zrozumieć ich intencje i awantura 
gotowa. Dotrą też do Was jakieś przedziwne plotki na 
Wasz temat, ale nie przejmujcie się bzdurami.



Teraz parę słów o kierunkach 
Twojego mieszkania
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Mądrość

Jeśli jednak 
otoczenie jest 
zaniedbane
i pogrążone 
w bałaganie, 
Gwiazda 1
może przynieść 
pociąg do alkoholu, 
nadużywanie leków 
lub nawet sięgnięcie 
po narkotyki.

Gwiazda 1 wspiera 
też komunikację
międzyludzką
i budowanie relacji.
Może pomóc
w rekrutacji
i tworzeniu sieci.

Gwiazdę 1 wzmocnisz 
słuchając spokojnej 
muzyki granej na 
metalowych strunach.
W północnych 
pokojach możesz też 
medytować i czytać 
inspirujące książki 
sprzyjające rozwojowi 
wewnętrznemu.

Gwiazda Mądrości 1 pojawia się na północy.
Ta Gwiazda wspiera mądrość i wiedzę; 
dlatego północ wspaniale nadaje się na pokój
do pracy naukowej lub studiowania.
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Bogactwo

Gwiazda Bogactwa 8 pojawia się
na północnym wschodzie. Będzie wspierać
cierpliwą i rzetelną pracę. Może przynieść
wielkie bogactwo ale gromadzone powoli
i trwałe.

Jeśli jednak liczysz 
na to że pieniądze 
spadną z nieba –
to się zawiedziesz.
Ta energia 
nagradza 
pracowitych.

Na północnym wschodzie Gwiazda 8 nabywa 
szczególnych cech – jest tam bardzo silna. 
Przyciąga odpowiednie okoliczności i bardzo wzmacnia 
szansę zarobienia. Umieść tam spore naczynie z wodą, 
a możliwe że energia sypnie groszem.
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Gwiazda Kradzieży i strat 3 pojawia się
na wschodzie.
Pamiętaj o starannym zamykaniu
drzwi i okien w tym pokoju.
Nie zostawiaj tu nic przed domem.

Kradzież i straty

Jeśli masz na wschodzie drzwi lub sypialnię, strzeż się kieszonkowców 
i kupowania w niepewnych miejscach, szczególnie w Internecie. 
Lepiej zaczekaj z większymi inwestycjami, albo czytaj wszystko co jest 
napisane drobnym drukiem.

Miejsce to jednak 
będzie wspaniałe
do trenowania sztuk 
walki, sportu
i do kreatywnego 
myślenia. Użyj trochę 
czerwieni i zapalaj tu 
świece.

Wynieś z pokoju na 
wschodzie wszystko 
co może wybuchnąć 
lub jest łatwopalne.
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Gwiazda Romansu i Artyzmu 4 pojawia się na południowym wschodzie.
Przebywanie w tym pokoju sprawi że będziesz w nastroju
romantycznym i staniesz się bardziej atrakcyjny. Umieść tu piękne
przedmioty lub kwiaty.
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Pokoje na SE świetnie 
się nadają teraz do 
tworzenia sztuki lub 
studiowania.
Na szczególne 
wsparcie mogą liczyć 
filozofowie, artyści, 
aktorzy i osoby 
zajmujące się 
reklamą, modą 
i urodą.

Dbaj aby to miejsce było
zawsze piękne i estetyczne,
umieść tam piękne przedmioty
i pracuj wykorzystując kreatywność.
Zapalaj tutaj świece – przyniosą piękną harmonię.
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Gwiazda Sheng Qi 9 pojawia się na 
południu. Ta wspaniała energia 
przynosi radosne wydarzenia.
Ona również dodaje ludziom 
zapału do działania.

Sheng Qi

Gwiazda 9 pomaga 
wprowadzić plany w życie
i jest wspaniała dla osób 
pracujących w mediach lub 
takich których praca polega 
na kontaktach z innymi
i inspirowaniu ich. 
Ale może też powodować 
nadmierną emocjonalność.
Zadbaj o właściwą ilość 
wypoczynku.

Jeśli masz drzwi lub sypialnię na południu,
będziesz mieć wielki zapał do pracy i inspirujące sny.
Postaw tam lampę solną. 
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Gwiazda Przeszkód i chorób 2 
pojawia się na SW.
Ona odpowiada za rzucanie nam 
kłód pod nogi i opóźnienia
a także choroby, ale może pomóc 
w inwestycjach i w rozwijaniu 
oszczędności.

Przeszkody i choroby,
gromadzenie 

Pokoje na SW będą świetne dla 
lekarzy i terapeutów. 
Może Gwiazda 2 nie przyspieszy 
działania ale pomoże 
ustabilizować i gromadzić. 
Postaw tam tykwę kalabasz
i słuchaj muzyki granej na 
metalowych strunach.

Nie jest to dobre miejsce
na nowatorskie pomysły.
Realizuj raczej 
wcześniejsze projekty, 
usuwaj zaległości 
i gromadź narzędzia, 
ludzi i know how
na przyszłość.
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Gwiazda Szkód i Plotek 7 pojawia się
na zachodzie. Lubi przynosić awarie, 
lubi coś zniszczyć, zranić i kocha plotki.
Ale wspiera też remonty i zmiany stylu.

Szkody i Plotki

Jeśli na zachodzie 
masz biuro, 
rób częściej kopie 
dokumentów i dysku.
Dobrze jest tam 
postawić wazon 
z jedną łodygą 
bambusa. 
Uważaj na kłótnie!

Pokój na zachodzie będzie dobry do przygotowywania 
szkoleń i webinarów. 
Możesz tam też czytać motywujące książki. 
Łatwiej pozbędziesz się złych nawyków i zmienisz styl.

Jest to jednak wspaniała energia dla 
śpiewaków, muzyków, ezoteryków 
i wszystkich pracujących głosem.
Zadowoleni będą też stomatolodzy, 
protetycy i ekipy remontowe.
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Gwiazda Sztuki Wojennej 6 pojawia się na północnym zachodzie. 
Ona odpowiada za przestrzeganie prawa i porządek społeczny, 
ale może pomóc w pięciu się w górę po stopniach kariery.

Kariera i awans

Użyj więcej 
koloru 
granatowego
i niebieskiego 
na północnym 
zachodzie.

Jeśli w pokojach na NW 
pracujesz rzetelnie 
i uczciwie, Gwiazda 6 
może pomóc 
w zdobyciu awansu.
Szczególnie w dziedzinach 
związanych z nauką, 
informatyką, analityką, 
medycyną i finansami.

Pokoje na północnym zachodzie świetnie nadają się 
do planowania, zarządzania i podejmowania
decyzji. Ułatwią też sprawy finansowe.
Uważaj jednak na mandaty i kary.
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Sui Po jest kierunkiem przeciwnym do Tai Sui.
Aktywując ten kierunek wyzywamy Tai Sui na
pojedynek…

Tai Sui to najsilniejsza 
energia roku. Warto 
zyskać jej wsparcie 
i lepiej jej nie drażnić.

Tai Sui w 2022 
roku należy do 
Układu Ognia. 
Ogień jest 
w konflikcie 
z Wodą, więc 
lepiej 
nie aktywować 
kierunków 
związanych
z Wodą (Trzy 
Demony
na północy),
bo wtedy 
występujemy 
przeciwko Tai 
Sui.

Zai Sha
Demon Katastrof

Jie Sha
Demon Strat

Sui Sha
Demon Roku
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Tai Sui, Sui Po
i San Sha
w Roku Tygrysa

Sui Po

Tai Sui

W Tai Sui, Sui Po
i w Trzech Sha,
nie hałasujemy
ani nie naruszamy
ziemi.

Jeśli remont jest 
bezwzględnie 
potrzebny, prosimy 
konsultanta Feng 
Shui o wyznaczenie 
dobrej daty.

Tradycyjnym 
remedium na 
3 Sha (3 
Demony)
są trzy Qiliny
patrzące na 
północ, w 
kierunkach
Świni, Szczura 
i Wołu.

Najlepiej jest siedzieć 
mając za plecami Tai 
Sui, wtedy mamy 
wsparcie 
najsilniejszej energii 
roku. To może być 
szczególnie istotne
gdy z kimś mamy 
spór.



A kierunki na świecie?
• energia wzbudzająca najwięcej obaw – cesarska 5 – jest teraz w centrum, więc nie zagraża nam 

podczas podróży i w domu.

• wszystkie energie powróciły do swoich domów, gdzie czują się bezpiecznie i swojsko. To oznacza 
dwie rzeczy: ich działanie będzie bardzo czyste i skoncentrowane ale też będzie odczuwalne 
mocniej. 

• północ będzie bardzo yin, ponieważ Woda będzie tam silna. Może to zapowiadać chłodniejszą
aurę na północnej półkuli i więcej deszczu.

• zachód i północny zachód może stać się areną starć, ponieważ energie tworzą kombinację 
skrzyżowanych mieczy.

• południowy zachód może przynieść obfite zbiory ale też więcej chorób.

• południe zapowiada więcej zagrożeń pożarowych i silne upały (kraje śródziemnomorskie i 
południowa półkula). Wyjazd na południe może jednak przynieść też wielką radość, radosne 
wydarzenia i wiele optymizmu.

• południowy wschód to wichury, cyklony, choroby wirusowe, ale też….piękny romans (szczególnie 
w lutym i listopadzie). Bywaj częściej w południowo wschodnich częściach miasta i kraju jeśli 
szukasz miłości. Możesz też wyjechać w podróż do Azji lub Australii. Postaw piękne czerwone 
kwiaty w wazonie na południowym wschodzie mieszkania.

• wschód – nie zostawiaj nic przed domem z tej strony, bo zniknie. Zwierzęta i owady mogą być 
tam agresywniejsze. W krajach wschodnich może narastać agresja, we wschodnich rejonach 
krajów może pojawić się też wścieklizna. Może się też zatrząść ziemia i mogą nastąpić eksplozje. 
Możliwe są ataki terrorystyczne niestety.

• północny wschód – możliwe są tam rozruchy i bunty. Mobilizacja wojska. Możliwe są też 
zdarzenia związane z Kościołem i księżmi. Mogą odrodzić się jakieś ruchy wolnościowe lub 
skrajnie nacjonalistyczne.



To nie znaczy oczywiście, że masz siedzieć w domu, bo wszędzie jest groźnie. To nie tak. 
Spójrz; tysiące samolotów, pociągów i statków – dociera bezpiecznie do celu. Co jakiś 
czas jednak może coś się zdarzyć. Po prostu postępuj ostrożnie i jeśli nie musisz, nie 
udawaj się wprost w jakimś kierunku, łącz poszczególne etapy podróży.



Te przepowiednie są uogólnione, bo nie biorą
pod uwagę wykresu „urodzeniowego” domu.
Traktuj to właśnie w ten sposób – jako ogólną
wskazówkę. 

Prawdziwa analiza Feng Shui uwzględnia bardzo
dużo innych czynników.

Więcej informacji: www.tradfs.com
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