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2022 - Rok Wodnego Tygrysa
Prognoza dla Ognia Yang



Osoby Ognia Yang  丙

Rok Tygrysa zapowiada się jako pełen wyzwań.
Z jednej strony wsparcie i współpraca, wiele planów,
ale z drugiej – w wielu sprawach możesz się zderzyć
z przysłowiową ścianą. Niestety często będą kłody
pod nogami.

Najpierw jednak usuń 
wszelkie zaległości i domknij 
starą sprawę. Bo inaczej 
nie ruszysz z niczym nowym.



To nie znaczy że nic ci się nie uda! To świetny czas
na nawiązywanie współpracy i zakładanie spółek.
Jeśli skupisz się na kontynuacji czegoś co już robisz,
wszystko może pójść gładko. Jednak z nowymi
pomysłami – sprawy mogą się blokować.
W kwestiach prawnych, znajdziesz teraz dobrego
doradcę, który pomoże Ci wreszcie wyjść z kłopotów.

Będzie sporo stresu,
ale na końcu czeka
satysfakcja. To dobry
rok na usunięcie
starych „kotwic”.



Rok będzie bardzo pracowity.
Na szczęście znajdziesz pomocników.
Na razie żyj oszczędnie, ponieważ
pieniądze mogą się opóźniać.
Podejmij wreszcie te decyzje, 
które za długo czekały. Dzięki temu
ułatwisz sobie życie w przyszłym
roku.

Sprawdź też rachunki i dokumenty czy nie zalegasz
z jakąś płatnością. Nie łam przepisów, bo niestety
teraz będziesz bardziej „widoczny” dla prawa.



Ten rok to Twój czas. To jest szansa aby przyjrzeć się
sobie i zadecydować co działa a co nie. Wymyśl
nowego siebie i zacznij realizować ten plan.
Przyciągniesz teraz wielu wspaniałych ludzi.

Zdrowie powinno dopisać, 
ale uważaj na stany zapalne
i na układ pokarmowy.
Koniecznie znajdź sposób
na rozładowanie stresu.



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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