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2022 - Rok Wodnego Tygrysa
Prognoza dla Ziemi Yang



Osoby Ziemi Yang  戊

Rok Tygrysa może być nieco męczący. Wiele będzie
się działo, będzie trochę stresu, ale ostatecznie
rok zakończy się sukcesem i satysfakcją. Czeka cię
jednak wyjaśnienie jakiejś sprawy, niewykluczone
że nawet natury prawnej. 

Mogą się pojawić duże wydatki,
ale nie do końca zamierzone.
Uważaj na możliwość mandatów
i kar.



Ostrożnie z inwestycjami – coś co wygląda super,
może wygenerować dodatkowe koszty. Lepiej więc
wstrzymaj się z takimi decyzjami. Możesz natomiast 
kupić czasem los na loterii.

Możesz mieć problem z
podjęciem jakiejś decyzji,
będzie trudny wybór 
i sporo wahania się.
Na szczęście możesz liczyć 
na rady szczerych przyjaciół.



W życiu zawodowym możesz poczuć coś takiego
jak wypalenie i brak kierunku. To dobry czas aby 
na chwilę zatrzymać się w biegu i zastanowić
czego tak naprawdę pragniesz. I czy przypadkiem 
nie realizujesz cudzych, narzuconych wizji.
Poszukaj inspiracji w jakimś pięknym miejscu.

Pomyśl co można zmienić
aby coś ulepszyć czy 
przyspieszyć. Masz spore 
możliwości, tylko musisz je 
odkryć.



Otoczenie może mieć wrażenie, że się snujesz bez 
celu. Ale czasem potrzeba resetu. Zajmij się na razie
porządkowaniem drobnych spraw i usuwaniem
zaległości. Zdrowotnie – uważaj na układ pokarmowy.

W domu może być trochę
nerwowo, więc poświęć więcej
czasu na wspólne spacery na
łonie Natury. Jeśli oderwiesz się 
od swoich zawodowych spraw, 
umysł odpocznie i zacznie 
przyciągać ciekawe inspiracje.



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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