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2022 - Rok Wodnego Tygrysa
Prognoza dla Ziemi Yin



Osoby Ziemi Yin  己

Rok Tygrysa może oznaczać spory przełom 
w twoim życiu. Pojawią się spore pieniądze ale 
będziesz musiał o nie zawalczyć albo się z kimś
podzielić.

Czekają jakieś koszty urzędowe,
być może zakup nieruchomości.
Ale duże pieniądze lubią też
przyciągnąć duże kłopoty…
Strzeż się fałszywych przyjaciół
i złych doradców.



W tym nawale spraw, możesz się poczuć przytłoczony
i zagubiony. Być może nawet zgubisz kierunek
i motywację. Dlatego skup się najpierw na rzeczach
zaległych i na małych krokach. To nie czas na wielki
rozmach.

To dobry czas na poszerzanie
kompetencji i wszelkie kursy
związane z rozwojem 
osobistym. Będziesz musiał 
trochę ograniczyć swoje 
działania aby totalnie się nie 
wypalić. Daj sobie trochę luzu.



Finansowo – możesz otrzymać nawet podwyżkę.
Jednak sprawdź czy wraz z podwyżką nie będzie
o wiele więcej zobowiązań i może się okazać, 
że gra jest niewarta przysłowiowej świeczki.
Jeśli chcesz skorzystać z jakiejkolwiek ulgi,
porządnie się zastanów, 
bo możesz wpaść w pułapkę.

To nie jest dobry rok na 
startowanie z jakimś nowym
produktem czy pomysłem.
Zaczekaj z tym.



W życiu rodzinnym, tak jak zwykle, trochę wzlotów
i trochę upadków, ale generalnie powinno być ok.
Jest jednak pewna osoba, która kopie pod tobą
dołki. Uważaj.
Jeśli jesteś mężczyzną, w tym wszystkim nie przegap
szansy spotkania swojej wielkiej miłości. Rozglądaj
się szczególnie w miejscu pracy…

Zdrowie powinno Ci dopisać.
Podziel jednak mądrze czas 
na pracę i odpoczynek. 
Zainwestuj w siebie, naucz 
się czegoś nowego.



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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