2020 - Rok Metalowego Szczura
Przepowiednia dla Ognia Yin

Copyright 2020

Małgorzata Gałkowska-Błądek
Feng Shui bez magii i zabobonów ®
www.tradfs.com

Osoby Ognia Yin 丁
W tym roku wreszcie los uśmiechnie się do ciebie
i twoje finanse zaczną wyglądać lepiej. Będzie to
związane z jakimś stresem. Jeśli walczyłeś o coś
w sądzie to najprawdopodobniej wygrasz.
Szczególnie jeśli chodzi
o sprawy materialne.
Uważaj jednak na mandaty,
kary i niezapowiedziane
kontrole.

Na wsparcie za bardzo nie licz, będziesz musiał
załatwiać wszystko sam. Ale za to nikt ci potem
nie powie, że zrobiłeś karierę na cudzych plecach.
To nie znaczy, że stracisz przyjaciół. Oni będą,
ale będą bardzo zajęci swoimi sprawami. Być może
nawet będą potrzebować
twojej pomocy.
Jeśli nie przyłożyłeś się do
nauki lub pracy w zeszłym roku,
teraz jakaś piękna okazja może ci przejść koło nosa
ze względu na brak kompetencji.

Musisz uważać co mówisz, bo w zdenerwowaniu
możesz powiedzieć parę słów za dużo i to ci
skomplikuje życie.
To że na razie nie widzisz celu przed sobą, nie oznacza
że go nie ma. Ale nie jest to
dobry czas na rewolucyjne
zmiany. Lepiej szlifuj to co już
masz.

Panowie mają szansę spotkać
swoją drugą połówkę.
Rozglądajcie się. Życie miłosne będzie wspaniałe.

Zdrowie powinno Ci teraz dopisywać, ale nie
przemęczaj oczu i mierz ciśnienie krwi.
To generalnie dobry czas na pomyślenie o sobie.
Może zapiszesz się na siłownię?
Stresującymi sytuacjami nie przejmuj się bardziej
niż na to zasługują.
Lepiej wyciągaj z nich nauki
i przekuj na późniejszy sukces.
Pamiętaj, nic nie dzieje się
przypadkowo.

Według tradycyjnej chińskiej astrologii,
jeśli w godzinie, dniu, miesiącu lub roku
masz znak Szczura lub Konia – czekają Cię zmiany,
ważne decyzje, podróże a może nawet
przeprowadzka.
Na wszelki wypadek można wtedy zaopatrzyć się w
breloczek z figurką lub wizerunkiem Wołu.
Piękne Woły i inne talizmany
można nabyć tutaj:
https://www.facebook.com/fabrykawrozb/

Te przepowiednie są uogólnione, bo odnoszą
się tylko do wpływu roku na Wasz dzień urodzenia.
Traktujcie to właśnie w ten sposób – jako ogólną
wskazówkę.
Prawdziwa analiza astrologiczna uwzględnia
rok, miesiąc, dzień i godzinę urodzenia.
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