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Osoby Ziemi Yang 戊
Rok Wołu zapowiada się jako zmienny ale wiele
rzeczy uda Ci się osiągnąć. Przemyśl swoje plany.
Bo może się pojawić pokusa, aby brnąć bez sensu
w coś co nie ma szans. Nie trzymaj pięciu srok
za ogony. Skup się na jednym kierunku, a wtedy
zakończysz ten rok z wielką
satysfakcją.
Finanse powinny być dobre, ale
nie oznacza to rozrzutności.

Na jakąś sprawę będziesz musiał spojrzeć inaczej
niż dotychczas. Bo standardowym podejściem
niewiele wskórasz. W ogóle kreatywność to teraz
klucz do sukcesu. To dobry rok na zmiany, rzucenie
nałogów i nowy styl życia. Nowy Ty, nowa Ty.
Zobaczysz jak pięknie to smakuje.
Trochę ciężko będzie
znaleźć odpowiednią
motywację, więc zajrzyj
do inspirujących książek,
posłuchaj mówców
motywacyjnych.

Finansowo powinno być dobrze, o ile nie przesadzisz
z inwestycjami. W pracy postaw na kreatywność,
a zostaniesz dostrzeżony. Niestety spotkasz też osoby
zazdrosne i nieżyczliwe, które mogą kopać pod Tobą
dołki. Ale nie przejmuj się, niech one tracą energię
na bzdury. Ty w tym czasie wyprzedzisz je o mile
świetlne i to Ty będziesz potem święcić triumfy.
Pomyśl co można zmienić
aby coś ulepszyć czy
przyspieszyć. Masz spore
możliwości, tylko musisz je
odkryć.

Przygotuj się na to, że otoczenie czasem opacznie
będzie rozumieć Twoje intencje. Aby nie dopuścić
do nieporozumień, staraj się wyrażać jasno
i konkretnie.
Życie rodzinne powinno być
teraz spokojne i harmonijne
ale pojawi się trochę oczekiwań.
Odkryjesz, że ich spełnianie tak
naprawdę sprawia Ci frajdę.
Zdrowotnie powinno być ok,
ale uważaj na „skaczące”
ciśnienie i zaziębienia.

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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