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2022 - Rok Wodnego Tygrysa
Prognoza dla Wody Yang



Osoby Wody Yang  壬

Rok Tygrysa przyniesie wreszcie oczekiwany ruch.
Po latach blokad i utrudnień,  będziesz się mógł
wreszcie zabrać do działania. Będzie motywacja
i pieniądze.

Rozkwitnie też życie towarzyskie
i jest to wspaniały czas na
budowanie sieci kontaktów
lub rekrutację pracowników.



Plan powinieneś już mieć gotowy. Teraz przed tobą
już tylko realizacja. To może nie jest najlepszy
moment na startowanie z czymś zupełnie nowym.
Lepiej kontynuuj to co zaplanowałeś wcześniej.
Współpraca z kimś może wynieść cię na wyżyny.

Generalnie wszystko 
wygląda dobrze. 
Coś czego się bardzo
obawiałeś – zniknie.



W pracy będzie sporo działania. Będziesz musiał
korzystać z czegoś, co przygotowałeś wcześniej.
Jeśli więc zawaliłeś sprawę w zeszłym roku, teraz 
może być tak, że nie osiągniesz pełnej skali.
W tym roku będzie bardzo mało czasu na wahania
czy uzupełnianie wiedzy.

Finansowo – niewykluczone
jest jakieś nowe źródło
zarobków. Możliwa też 
wygrana w jakiejś loterii.



W rodzinie zapowiada się piękna harmonia, ale
będą też oczekiwania wobec Ciebie. Będziesz musiał
jakoś podzielić czas na pracę i na rodzinę i nie będzie
to łatwe. Wiele planów będziesz musiał korygować,
a czasem nawet doświadczysz chaosu.

Koniecznie zadbaj o 
wypoczynek. Ważna też
będzie dobra dieta.
Zainteresuj się zdrowiem
rodziców, ponieważ mogą
teraz częściej chorować.



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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