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2022 - Rok Wodnego Tygrysa
Prognoza dla Wody Yin



Osoby Wody Yin  癸

Rok Tygrysa zapowiada wiele zdarzeń i aktywności.
Głównym problemem mogą być jednak 
nieporozumienia wynikające z tego, że otoczenie
opacznie rozumie twoje intencje.

Musisz zadbać o precyzyjną komunikację i wszelkie
ustalenia miej na piśmie. Ale poza tym wszystko inne
zapowiada się ciekawie i satysfakcjonująco.



Wprawdzie pojawi się konkurencja, ale jeśli pracujesz
rzetelnie i masz kompetencje – nie masz się czego
obawiać. Paradoksalnie dzięki konkurencji możesz
nawet zyskać.

Ten rok przyniesie ci tyle 
różnych okazji do zarobienia,
że bez dobrego planu
nie będziesz w stanie ich
wykorzystać. Dobra
organizacja pracy to teraz 
klucz do sukcesu.



W pracy niewykluczony jest jakiś nowy temat, który
całkowicie cię pochłonie. To może być potem
„wyrzutnia” w świetlaną przyszłość. Dlatego traktuj
poważnie nawet te tematy, które wydają się mało
przyszłościowe. Wiele aspektów wyjdzie w trakcie.

Najlepiej działać w grupie,
ale jeśli nie masz już teraz
swojego teamu, to nie jest
najlepszy czas na dobieranie
sobie współpracowników.
Pomyśl o mądrej inwestycji,
ponieważ będzie 
co inwestować…



W rodzinie zapowiada się harmonia i raczej nie
będzie jakichś scysji. Ale otoczenie może czasem
źle rozumieć twoje intencje. Staraj się wyjaśniać
wszystko zanim urośnie do rangi dużego problemu.
Nie rozpraszaj się na bzdurne tematy, bo utkniesz 
w pułapce czasu. I jeśli nie opanowałeś jakiejś wiedzy
wcześniej – teraz nie będziesz mieć na to czasu…

Zdrowie powinno dopisać, ale 
uważaj na trawienie. Zadbaj też
o wypoczynek, ponieważ grozi
ci wyczerpanie i wypalenie.



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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