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Osoby Wody Yang 壬
Rok Wołu będzie świetny na podsumowania swoich
dokonań. Dobrze jest też szlifować coś co już masz.
Któryś ze starych pomysłów okaże się strzałem
w dziesiątkę. Będzie solidne wsparcie i motywacja.
Będzie też stabilniej i spokojniej.
Będziesz mieć energię
do działania ale nie za bardzo
będziesz wiedzieć co z tym
zrobić. Dlatego to nie jest
dobry czas na zaczynanie czegoś nowego.

Gdy już będziesz chciał podjąć decyzję, pojawią się
wątpliwości. Bo już tak jest, że im dalej w las, tym
więcej drzew. To nie będą wątpliwości wynikające
z niewiedzy. Będzie po prostu zbyt wiele opcji
i jeszcze nie wiesz, która jest najlepsza. W Roku
Tygrysa wszystko się wyklaruje i wtedy wszystko
pójdzie gładko.
Uporządkuj swoje zasoby,
zweryfikuj wiedzę,
odetnij się od toksycznych
ludzi, którzy są tylko
przeszkodą na Twojej
drodze.

W pracy za wszelką cenę usuń zaległości aby potem
móc zająć się już tylko swoimi pomysłami.
Uporządkuj dokumenty i popracuj nad organizacją
czasu i pracy. Bez tego czeka Cię chaos.
Strzeż się też ukrytego wroga.
Finansowo postępuj ostrożnie,
bo coś na co liczysz może się
nie udać. Nie dziel więc skóry
na niedźwiedziu.
Nie chwal się też pomysłami,
bo konkurencja może je
wykraść.

W rodzinie zapowiada się piękna harmonia, ale
będą też oczekiwania wobec Ciebie. Radość
może popsuć jakaś głupia plotka, ale nie przejmuj
się. Szybko się wyjaśni że to tylko czyjś wymysł.
Nie bierz wszystkiego tak bardzo do siebie.
Starsze osoby w rodzinie
mogą teraz potrzebować
wsparcia, więc przygotuj
się na korekty swoich
planów. Zdrowie powinno
dopisać, ale uważaj na
krążenie i przeziębienia.

Według tradycyjnej chińskiej astrologii,
jeśli w godzinie, dniu, miesiącu lub roku
masz znak Wołu lub Owcy – czekają Cię zmiany,
ważne decyzje, podróże a może nawet
przeprowadzka.
Na wszelki wypadek można wtedy zaopatrzyć
się w breloczek z figurką lub wizerunkiem Szczura.
Piękne Szczurki i inne talizmany
można nabyć tutaj:
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.
Więcej informacji: www.tradfs.com
Autor:
Małgorzata Gałkowska-Błądek
Feng Shui bez magii i zabobonów ®

