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2022 - Rok Wodnego Tygrysa
Prognoza dla Metalu Yang



Osoby Metalu Yang  庚

Rok Tygrysa zapowiada się
bardzo aktywnie i może cię
czekać wiele zaskoczeń.

Niewykluczone, że otrzymasz
jakieś nowe obowiązki, awans
lub podwyżkę. W rezultacie
poczujesz większą stabilizację
i bezpieczeństwo.



Decyzje będziesz musiał podejmować sam, bo 
inni będą zajęci swoimi sprawami. Jedna z tych
decyzji będzie bardzo ważna. Ona wiele zmieni
w twoim życiu. To dobry rok na milowe kroki
i na inwestycje, szczególnie w nieruchomości.

Będą duże oczekiwania w 
stosunku do ciebie. Wszystko 
nabierze szybkiego tempa. 
Postępuj ostrożnie i planuj 
zadania, abyś nie stracił nad tym 
kontroli. Nie trzymaj zbyt wielu 
srok za ogony.



W pracy zawodowej być może będziesz robić 
niekoniecznie to co lubisz. Czasem twoje zadania 
będą bardzo rozmyte i nieokreślone, podczas gdy ty 
preferujesz jasne zlecenie. Jednak będzie to 
uczciwie wynagrodzone. W tym roku żadna 
konkurencja ci nie zagraża. Tylko ty będziesz mógł 
wykonać pewne zadania.

To może być męczący rok,
dlatego zadbaj o relaks.
Inaczej wpadniesz w pułapkę
pracoholizmu i podkopiesz
swoje zdrowie.



Sprawy zawodowe będą się przeplatać z życiem
rodzinnym. Za wszelką cenę zadbaj o wspólny czas.
Życie towarzyskie nie będzie aż tak obfite, ale
za to poświęć też trochę czasu na rozwój osobisty
i przyjemności. Ty zawsze stawiasz pracę na
pierwszym miejscu, ale tym razem nie przesadź.

Zdrowotnie – powinno być 
ok. Zadbaj jednak o układ
pokarmowy. Dobra dieta
to podstawa.



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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