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2022 - Rok Wodnego Tygrysa
Prognoza dla Ognia Yin



Osoby Ognia Yin  丁

Rok Tygrysa zapowiada się bardzo ciekawie. Chociaż
trzeba będzie podjąć ważne decyzje i podołać wielu
wyzwaniom – będzie sporo satysfakcji.

To dobry rok na rozwiązywanie
problemów prawnych,
notarialnych i urzędowych.
Wszystko powinno pójść
gładko.



Pojawi się jakaś sprawa, którą trzeba się będzie 
zająć wykazując dużą kreatywność. Gdy będziesz 
szukać porady - rad, owszem, posłuchaj, ale ufaj 
przede wszystkim swojej intuicji. Niektórzy mogą 
próbować załatwić swoje sprawy twoimi rękami.

Pewna osoba może też 
nieźle namieszać w 
twoim życiu. Strzeż się 
fałszywych przyjaciół.



Finansowo raczej ostrożnie. Wpływy mogą się 
opóźniać. Dlatego zawsze staraj się zachować 
bufor finansowy. To jest natomiast dobry czas 
na reklamę, szczególnie w mediach 
społecznościowych. Jeśli masz jakiś produkt, 
pokaż go. Jeśli nie masz – wymyśl!

Sprawdź jednak rachunki
i papierki aby spać
spokojnie. Gdy ktoś 
doniesie, kontrola może
nic nie wykazać,
ale po co ci te nerwy.



W życiu uczuciowym natomiast – jeśli jesteś 
kobietą – masz szansę spotkać piękną miłość i 
może to być właśnie ten jedyny, ta druga 
połówka twojej pomarańczy. Miej oczy otwarte 
i nie przegap tej szansy.

Zdrowotnie powinno być ok, 
ale zadbaj o kondycję. Przyda 
się też zadbać o swoją dietę.



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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