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Osoby Wody Yin 癸
Wreszcie będzie trochę łatwiej. Po wielu
przeszkodach i stresach zeszłego roku, teraz trochę
odetchniesz. Zniknie wiele przeszkód i tych
rzeczywistych i tych mentalnych.
Będzie silne wsparcie energii
i będziesz mógł urzeczywistnić
swoje najśmielsze plany.

Rozszerzy się też krąg przyjaciół i znajomych. Ale nie
spocznij na laurach, wykorzystaj tę szansę.

Wszystko się ułoży i będzie świetnie się zapowiadać.
Jedynie z finansami musisz uważać, bo nie będą
najlepsze. Żyj oszczędnie aby nie utracić płynności
finansowej.
Jeśli będziesz w potrzebie, nie wahaj się prosić
o pomoc. Możesz liczyć na wsparcie przyjaciół
ale też mentorów.
Problem może się jednak pojawić
z wyborem kierunku działania.
Jeśli będziesz chcieć za wiele,
para pójdzie w gwizdek.

Wszystko będzie cię wspierać, ale możesz mieć
problem ze skupieniem się na celu i z motywacją.
Ale jeśli masz wyraźny i przemyślany cel – będziesz
w stanie górę przenieść.
Poszukaj inspiracji
w motywacyjnych
książkach lub wykładach.
Unikaj toksycznych ludzi podcinających ci skrzydła,
lub takich przez których marnujesz czas.
Pamiętaj; otoczenie będzie mieć decydujący wpływ
na twoje osiągnięcia.

Jeśli chodzi o życie romantyczne, może nie być jakoś
bajkowo. Raczej przyziemnie i konkretnie.
Ale to dobry czas na przemyślenie na czym stoisz
i czego tak naprawdę pragniesz. Możesz dojść
do wniosku że dotąd żyłeś cudzym życiem,
poświęcając swoje ideały.
Zdrowie może być teraz słabsze,
więc zadbaj o właściwą dietę
i zdrowy styl życia.
Szczególnie uważaj na układ
pokarmowy, krążenie i oczy.

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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