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2022 - Rok Wodnego Tygrysa
Prognoza dla Metalu Yin



Osoby Metalu Yin辛

Rok Tygrysa może 
przynieść wiele zmian
i wyzwań, ale pod koniec
będzie też satysfakcja.

Towarzysko może nie będzie to najaktywniejszy 
czas ale będzie można dokonać ważnych zmian
i poprawić swoją pozycję. Generalnie zapowiada 
się więc dobry rok.



Jeśli zbudowałeś w zeszłym roku sieć kontaktów,
to teraz trzeba z tego korzystać. Staniesz bowiem 
przed trudnymi zadaniami. Pracy będzie sporo
i często będziesz napotykać tematy, które są dla 
ciebie nowością. Kluczem do sukcesu będzie więc
kreatywność i niestandardowe podejście.

Być może będziesz musiał
zainwestować w zdobycie
nowej wiedzy aby podołać
wyzwaniom. To świetny
rok na podniesienie
kompetencji.



W pracy możliwa jest podwyżka ale możliwe jest, 
że otrzymasz również bardziej odpowiedzialne 
stanowisko. Umocnisz swoją pozycję na rynku
lub w firmie. Jeśli nie jesteś zadowolony z
dotychczasowej posady – śmiało ślij CV.

Niewykluczona zmiana pracy
na o wiele bardziej prestiżową.
Finansowo zapowiada się 
całkiem przyjemnie i być może 
nawet będziesz mógł 
zainwestować w jakąś 
nieruchomość.



To nie będzie jakiś super towarzyski czas. Ale staraj 
się poświęcać jak najwięcej czasu rodzinie. Z całej 
rzeszy znajomych zostanie ci może kilku przyjaciół, 
ale koniecznie zadbaj o nich. Problemy i wyzwania
będziesz musiał pokonać jednak sam, bo nikt nie
będzie mieć takich kompetencji.

Będziesz mieć jednak 
poparcie samego szefa lub 
jakiegoś wspaniałego 
mentora.
Zdrowotnie – nie wpadnij w
pułapkę pracoholizmu.
Reszta powinna być ok.



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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