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Osoby Wody Yin 癸
Rok Wołu przyniesie rozkwit życia towarzyskiego,
ale wiele czasu pochłonie rozwiązywanie spraw
rodzinnych. Wszystko będzie się nakładać
i spiętrzać, więc będziesz musiał
postawić na perfekcyjną
organizację czasu i pracy…

Gdy dopuścisz do zaległości, do życia wkradnie
się chaos. Za wszelką cenę unikaj zaległości,
bo inaczej stracisz ten rok na „gaszenie pożarów”.

Pojawi się pokusa, aby zrobić jakiś duży, nieco
ryzykowny krok. Bo przecież masz wiedzę, zaplecze
i kontakty. Powstrzymaj się, ponieważ w Roku
Tygrysa może się okazać, że poszedłeś w złym
kierunku. I ta cała piękna energia pójdzie na straty.

Ten rok wykorzystaj na
planowanie ale zaplanuj
kilka opcji. Potem będziesz
mieć szybki start, bo po
prostu wybierzesz właściwą.

W pracy nie rzucaj się od razu na głęboką wodę.
Najpierw szlifuj i zakończ projekty z poprzedniego
roku. Jeśli rzeczywiście trafi się jakaś intratna
propozycja, poradź się kogoś doświadczonego
i zaufanego. Potem dobierz sobie zaufanych
pomocników. Może się też okazać, że musisz
zgłębić jakiś nowy temat.
To jest świetny czas na
budowanie sieci kontaktów
i gromadzenie narzędzi,
wiedzy, know how.
Na większe pieniądze musisz
jednak zaczekać.

W rodzinie zapowiada się harmonia i przyjemne
chwile. Będą jednak duże oczekiwania wobec
Ciebie, więc ostrożnie planuj swój czas. Pamiętaj,
że hasłem tego roku może być „co nagle to po
diable”. Nie ze wszystkich rad musisz skorzystać,
ale je chociaż wysłuchaj. Nie rozpraszaj się na
bzdurne tematy, bo utkniesz w pułapce czasu.
Zdrowie powinno dopisać, ale
uważaj na krążenie i przeziębienia.
Koniecznie zadbaj o zdrową dietę,
zapalaj świece i trzymaj się ciepło.

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.
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