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Osoby Wody Yang 壬
Ten rok może przynieść trochę zawirowań. Trzeba
będzie więcej czasu poświęcić rodzinie, a szczególnie
jakiejś starszej osobie. Jeśli dopuściłeś do zaległości
w zeszłym roku – teraz nawał spraw może wymagać
zmiany planów.
Na początku trochę możesz
się pogubić, bo nie będziesz
wiedział w jakim kierunku
się udać.
Staniesz przed jakimś trudnym wyborem.

Sprawy, które wydawały się proste i przewidywalne,
teraz mogą zacząć się komplikować. W dodatku
pojawią się w otoczeniu osoby mniej życzliwe.
Być może nawet odkryjesz wroga w kimś udającym
przyjaciela. Bądź więc ostrożny i uważaj co i komu
mówisz lub powiedziałeś w przeszłości.
Finansowo postępuj bardzo ostrożnie. To nie jest czas
na ryzykowne inwestycje.
Spróbuj skupić się na jednej
ważnej sprawie, bo inaczej
stracisz siły i niewiele osiągniesz.

Zdrowie może być teraz słabsze, więc zadbaj
o właściwą dietę i zdrowy styl życia.
Szczególnie uważaj na oczy i układ krążenia.
Jeśli masz firmę, ostrożnie planuj finanse i inwestycje,
ponieważ łatwo będzie stracić płynność finansową.
To dobry rok na szlifowanie tego co już masz.
Nowe projekty mogą przynieść sporo
pracy a mało satysfakcji.
Gromadź wiedzę i narzędzia.
W roku Tygrysa wszystko się wspaniale
odmieni.

Życie uczuciowe może być teraz napięte, ponieważ
będziesz w stresie i pośpiechu. Zrób jednak wszystko
co w Twojej mocy aby znaleźć czas dla bliskich
i przyjaciół.
Starannie dobieraj słowa, ponieważ bardzo łatwo
będzie teraz o nieporozumienia.
Uważaj na źródło informacji – łatwo
teraz wpaść w pułapkę lub się
ośmieszyć. Nie wierz we wszystko co
usłyszysz.

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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