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PŘICHÁZÍ ROK 2022
ROK VODNÍHO TYGRA
Věřte mi, že je to rok,
z kterého nebudete chtít zmeškat ani minutu.
Čeká nás rok jangového vodního Tygra a ten
velmi pravděpodobně přinese do světa
pozitivní změny. Měl by se projevit také jako
rok pokroku, technologických inovací a také
jako rok růstu.
Všem znamením zodiaku přinese závan
svěží energie a slibuje, že bude lepší než
ten minulý.
Stejně, jako každý jiný rok, i rok 2022 jistě
přinese své výzvy, i když díky posílení
příznivých létajících hvězd a oslabení hvězd
nepříznivých můžeme letos aktivovat své
štěstí ve všech oblastech a maximálně tak
využít to, co rok Tygra přinese.
Některá znamení budou čelit větším výzvám
než jiná. Ale pokud si uvědomí
potencionální překážky, mají velkou šanci
se jim vyhnout a díky tomu většinu
problémů překonat, nebo je dokonce obrátit
ve vítězství.
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Osobně cítím velkou naději na pozitivní změnu
a to i díky informacím,
které najdete v této předpovědi.

Vzhledem k tomu, že poslední dva roky byly náročné, hlavní oblasti,
na které je nezbytné se zaměřit, budou sektory Bohatství a Zdraví
protože ty byly nedávnými událostmi postiženy s nejvíce. Také bude
potřeba věnovat pozornost naší duševní rovnováze, překonání
minulých událostí a vytvoření si vnitřního klidu.
Zdravotní téma posledních dvou let bude stále přetrvávat
a vnášet neklid do našeho pracovního směřování i stability pracovních
pozic. Také oblast zdraví (nejen fyzického) bude vyžadovat zvýšenou
pozornost. Překážky, které přinesly minulé dva roky pravděpodobně tak
rychle nezmizí a tak se ani rok Tygra neobejde bez nejrůznějších výzev.
Abyste naplno využili příležitosti, které rok 2022 přináší začněte
s potřebnou harmonizací včas. Přesun Létajících hvězd na nová
stanoviště se odehraje velmi rychle a každé zaváhání může způsobit
potíže nebo ztrátu zajímavé příležitosti. To v žádném případě
neznamená, že pozdější harmonizace hvězd už nemá význam.
Samozřejmě, že má a i pár týdnů před koncem roku se vám úpravy
vyplatí.
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Včasná harmonizace hvězd vám dá výhodu přijmout
preventivní opatření před negativním působením
nebezpečných hvězd
a také využít blahodárný vliv hvězd příznivých hned od
prvního okamžiku.
V roce 2022 se všechny roční létající hvězdy usídlují ve svých přirozených
sektorech a to jim dá dvojnásobnou sílu. Zdvojnásobí to vliv příznivých
hvězd, ale stejně tak i škodlivé působení hvězd negativních.
Oslabení negativních hvězd je proto dvojnásobně důležité.
Nezapomeňte si prostudovat také předpověď pro Vaše znamení.
Ta funguje vždy v úzkém propojení s aktivitou Létajících hvězd.
Pokud máte ložnici, kancelář nebo jinou důležitou místnost v sektoru
zasaženém negativní hvězdou, zachovejte klid a proveďte změny
doporučované k oslabení jejich působení. Pokud máte vstupní dveře
v jednom z postižených sektorů, zavírejte je bez bouchání. Každý
zbytečný hluk může aktivovat nepříznivé působení negativní hvězdy.

Vodní Tygr se ujme své vlády1 února 2022.
S úpravami Létajících hvězd můžete začít od 28. ledna.
Převzetí energií nové hvězdné sestavy přinese nepřehlédnutelnou
změnu ve všech budovách světa, jak soukromých tak firemních.
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LÉTAJÍCÍ HVĚZDY 2022
Co jsou LÉTAJÍCÍ HVĚZDY
a proč je potřebujete znát?

Feng Shui LÉTAJÍCÍ HVĚZDY (také Xuan Kong) nám ukazují úžasný
vzorec, který můžete použít k harmonizaci prostoru a zvýšit tak své štěstí
v daném roce.
Tato přesná metoda ukazuje, jaký druh energie je v daném roce
usídlený v konkrétním sektoru. To Vám umožní posílit příznivé hvězdy
a oslabit škodlivou energii těch nebezpečných.

Nezapomeňte, že roční Létající hvězdy
mění svou pozici vždy, když nad rokem přebírá
vládu nové znamení zodiaku.
Vzorec rozmístění Létajících hvězd je platný v domě, bytě, kanceláři i
velké obchodní budově. Létající hvězdy nám ukazují, jaké jsou v daném
sektoru energetické vibrace. S jejich pomocí můžete rychle a efektivně
navýšit energii prostoru a zvýšit tak své štěstí.
Tento systém analyzuje interakci mezi Pěti prvky s ohledem na to,
v jakém sektoru je daná hvězda usídlená. V závislosti na výsledku
posilujeme energii hvězd příznivých, nebo oslabujeme škodlivé působení
těch nepříznivých.
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LÉTAJÍCÍHVĚZDY 2022
JAK S JEJICH POMOCÍ PODPOŘIT SÍLU VAŠEHO
DOMOVA
Jako každý rok se Létající hvězdy přesouvají na nové pozice. Již od 28. ledna
můžete začít s úpravami jednotlivých sektorů tak, abyste podpořili příznivé
hvězdy a ochránili se před vlivem těch nebezpečných.
Pokud budete správně následovat pokyny k jednotlivým hvězdám,
neutralizujete vliv těch nebezpečných, a posílíte působení hvězd příznivých.
Získáte tak příznivou pozici pro prožití šťastného a úspěšného roku vodního
Tygra.

Při uplatňování doporučení k jednotlivým hvězdám
je nejlepší začít od nepříznivých hvězd
a teprve poté aktivovat hvězdy příznivé.
Vliv jednotlivých hvězd je
nejsilnější, pokud zasahují oblast,
v které je umístěný váš:
a) domovní vstup
b) ložnice nebo obývací pokoj
d) další z důležitých místností,
kterou často používáte

Pokud se vás týká některá
z uvedených situací, je její
zvládnutí obzvlášť naléhavé.
Pro jistotu ale použijte léčbu
pro všechny negativní
hvězdy. Začněte
vyhledáváním těchto hvězd
v celém domě a vhodně
rozmístěte nápravné
prostředky. Pro správné
zaměření používejte kompas
a při měření
vycházejte z Energetického
centra domova.

Osobně provádím každý rok
harmonizaci všech hvězd,
příznivých i nepříznivých

OVLÁDNUTÍ
NEBEZPEČNÝCH A ŠKODLIVÝCH HVĚZD
PĚT ŽLUTÍ - WU WANG
(EXTRÉMNĚ NEBEZPEČNÁ)

Tato nebezpečná hvězda se v roce 2022
přesouvá do Energetického centra
našich domovů a firem.
Toto umístění přímo napadá srdce
našich prostorů a zanedbání její
harmonizace, nebo nedostatečné úpravy
mohou uvolnit její destruktivní energii a
dát jí tak příležitost k napadení ostatních
sektorů. To z ní činí klíčovou oblast, která
musí být v roce Tygra harmonizována.
Její neutralizace je tím nejdůležitějším
krokem v harmonizaci Létajících hvězd.
Pět žlutí sebou přináší katastrofy, neštěstí, spory, nehody, zranění,
finanční ztráty a vše, co je negativní a špatné.
Je to zákeřná hvězda, které se všichni bojí, protože přináší smůlu všeho
druhu. Její energie je spojena s prvkem Země, který je současně prvkem
Energetického centra. Tím její síla narůstá.
Pokud máte možnost, vyhněte se tomu, abyste v tomto sektoru trávili delší
čas. Vyhněte se zde hlasitým zvukům z televize nebo rádia. Nepořádejte
v tomto sektoru oslavy, večírek nebo jiná hlučná setkání. Také stavební
a výkopové práce nebo rekonstrukce mohou její aktivaci zavinit. Pokud je
vyrušena, je její zrádný vliv aktivován.
Přestože bude Energetické centrum během roku 2022 velmi postiženou
oblastí, nemějte prosím pocit, že tato situace nemá řešení. S pomocí Feng
Shui vždy existuje způsob, jak zvládnout nebo rozptýlit nepříznivou energii.
Pokud umístíte příslušné léky a udržíte oblast klidnou a nerušenou,
můžete se aktivaci této oblasti vyhnout a vyvarovat se všech problémů,
které může tato hvězda přinést.

Na ochranu proti hvězdě PĚT ŽLUTÍ
využijte některá z těchto nápravných opatření
Pokud můžete, vyhněte se jakékoli renovaci, stavbě přístavby, proražení
vnitřní stěny, pokládání terasy, rekonstrukci koupelny a všech
podobných činností. Pokud nemáte jinou možnost, než provést práci
letos, zkuste ji naplánovat na dobu, kdy do Energetického centra přiletí
slibná měsíční hvězda, což bude v březnu, dubnu, květnu, červenci, září,
prosinci a lednu (2023) .
Pro oslabení energie této
nebezpečné hvězdy posilte
energii Kovu. Nejlepší
harmonizační předměty jsou
- čínské mince na červené
šňůrce nebo zlaté ingoty
- Stromek štěstí

- kovová soška anděla
- soška Buddhy – zlatá nebo
stříbrná

Nezapomeňte, že energie, kterou se vám v tomto sektoru podaří vytvořit
bude příznivě, nebo nepříznivě ovlivňovat všechny sektory!
Podle cyklu pěti elementů je Země posilována Ohněm. Proto se zde
vyhněte červené a oranžové barvě, pálení svíček a ohně v krbu.
Také zde nevystavujte špičaté, trojúhelníkové nebo ostré dekorace
(pyramidy, dekorační nože…) Následujte doporučení k její harmonizaci.
To vám pomůže udržet tuto oblast v klidu a vyhnout se problémům, které
může tato hvězda způsobit.
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HVĚZDA 2 – TAI SUI – NEMOC
(VELMI NEBEZPEČNÁ)
Hvězda TAI SUI, se v roce vodního
Tygra přesouvá na jihozápad,
do sektoru Manželství. Jednou
z jejích nebezpečných vlastností
je poškozování rodinné harmonie
a to její vliv na tento sektor
zhoršuje. Tato hvězda je spojena
s elementem Země, který vládne
i jihozápadnímu sektoru to její
nebezpečnou energii zdvojnásobí.
To jí bohužel díky jejímu usídlení
v tomto sektoru dodává na síle.
Hvězda TAI SUI sebou přináší nemoci, neštěstí, útoky ze zálohy, pomluvy,
narušuje rodinnou harmonii
Nesnáší vyrušování. Stejně jako v případě hvězdy Pět žlutí této oblasti se
vyhněte všem výkopovým a stavebním pracím. Veškerý hluk, bouchání,
vyrušování a jiné hlučné činnosti mohou aktivovat její škodlivou energii.
Pozor také na rekonstrukce – především koupelny nebo kuchyně,
Chovejte se k ní proto velmi opatrně, jinak hrozí, že přinese obyvatelům
domu smůlu a nemoci.
Pokud je renovace nezbytná a skutečně není možné ji odložit, naplánujte
ji na únor, duben, červen, září, říjen, nebo leden 2023.
Nejvíce budou jejím nebezpečným působením ohroženy domy, obchody
a kanceláře, jejichž vstup směřuje k jihozápadu. Udělejte úpravy potřebné
k tomu, aby se dveře zavíraly hladce a bez bouchání. Také naolejujte
panty abyste omezili jakýkoli zbytečný hluk.
Prostě udělejte maximum pro to, abyste udrželi hvězdu Tai Sui v klidu
a vyvarovali se aktivace její energie.
Také pokud je vaše ložnice, obývací pokoj nebo pracovna umístěná
v jihozápadním sektoru je opatrnost na místě. Musíte dávat pozor na
osobní finanční ztráty a zranění.
Pokud v tomto sektoru máte komoru, šatnu, koupelnu nebo jinou méně
využívanou místnost, poskytuje vám to výhodu. V těchto místnostech je
menší provoz než v kuchyni, obýváku nebo ložnici díky tomu se snižuje
nebezpečí aktivace této hvězdy.

Na ochranu proti hvězdě TAI SUI
využijte některá z těchto nápravných opatření
Pro tento rok se zde vyhněte aktivaci energie Ohně která by nebezpečný
vliv hvězdy Tai Sui posilovala. Důležité je vyhnout se pálení svíček, ohně
v krbu, používání červené, oranžové barvy. Případnou nerovnováhu
dolaďte barvami Kovu – bílou, šedou, světle modrou, šedou.
Základním předmětem
který vám pomůže s její
deaktvivací je amulet Tai
Sui. jehož energie je
přímo zaměřená na
oslabení této hvězdy

Pokud tato nebezpečná
energie zasáhla váš
domovní vstup zavěste
ochranné zrcátko Ba Gua

Při usídlení této hvězdy
v ložnici vám pomůže
kovová Wo-Lou,
nebo soška
ochránkyně rodiny
Kua-Yin

Pár Ochránců vstupu
zajistí bezpečí vašeho
domova

Do obývacího pokoje nebo jídelny doporučuji
pro ochranu vystavit trojici bůžků Fu, Lu,Šou.
Neumisťujte sem krystaly, protože to by živilo vlastní energii hvězdy Tai Sui.
Pokud nechcete používat tradiční doplňky Feng Shui, můžete použít
jakoukoli kovovou ozdobu, pokud nepůsobí ostře nebo agresivně. I když to
není tak účinné.
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HÁDAVÁ HVĚZDA 3 – SHAN SHA

Hádavá hvězda SHAN SHA bude
v roce Tygra ovládat východ,
sektor Zdraví a spokojenosti.
Stejně jako ostatní hvězdy je
usídlena ve svém přirozeném
sektoru, který jí umožňuje čerpat
velké množství energie. O tom, že
Hádavá hvězda ze sektoru Zdraví
a spokojenosti může vytvořit velmi
problematickou oblast asi nikdo
vzhledem ke globální situaci
nepochybuje.

Od okamžiku jejího vstupu do tohoto sektoru sebou přináší boje, hádky,
podrážděnost a obchodní spory. Je potřeba počítat s krádežemi,
vzplanutím emocí a právními problémy. Její energie je nevyrovnaná
a těžko předvídatelná, buďte proto velmi opatrní.
Přináší sebou zdravotní potíže, zhoršení chronických onemocněních
a zvýšené nebezpečí úrazů. Pocity nespokojenosti mohou vyústit v prudké
hádky.
Buďte obezřetní, zejména pokud máte na východě vstup do domu, ložnici,
dětský nebo obývací pokoj. Udržujte tuto část domu v klidu.
V roce Tygra se v sektoru Zdraví vyhněte aktivaci prvku Voda. Pokud zde
máte akvárium přesuňte ho do jiného sektoru. Vyhněte se zde také
fontáně, obrazům zobrazujícím vodu a skleněným dekoracím.
Pokud je to možné, neprovádějte v tomto sektoru rekonstrukci nebo úpravy
většího rozsahu. Pokud je provedení prací nezbytné, naplánujte je na únor,
březen, květen červenec nebo listopad.
Abyste napravili následky škodlivé hvězdy Shan Sha, přidejte do sektoru
Zdraví malé množství červené barvy. Použijte jen menší dekorace.
Nepřehánějte to. Přidejte jasné osvětlení, které projasní prostor, rozhýbe
energie a omezí působení této nebezpečné hvězdy.
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Na ochranu proti hvězdě SAN SHA
využijte některá z těchto nápravných opatření
Abyste napravili následky škodlivé hvězdy Shan Sha, přidejte do sektoru
Zdraví malé množství červené barvy. Použijte jen menší dekorace.
Nepřehánějte to.

Hořící svíčky na východě
pomohou tuto hvězdu
oslabit. Ale zacházejte
s nimi opatrně.

Zklidnit energii hvězdy
můžete položením
ochranného meče do
tohoto sektoru.

Obálky štěstí přinesou do
tohoto sektoru energii
Ohně, aniž by jeho
energie byla příliš ostrá.

Po celý rok se zde vyhněte aktivaci Vody a Dřeva. To by způsobilo vážné
potíže. Neumisťujte sem zvonky, zvonkohry ani jiné dekorace vytvářející
zvuk.
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LOUPEŽIVÁ HVĚZDA 7
proměnlivá
LOUPEŽIVÁ HVĚZDA se v roce Tygra
přesouvá na západ do sektoru Dětí
a rodiny, kde může negativně působit
na rodinné vztahy.
Energie Loupeživé hvězdy je proměnlivá.
Její vliv tedy při použití vhodných opatření
nemusí být destruktivní. Je spojována
s prvkem Kov a má proměnlivý vliv na
osobní štěstí.
Tato nepříznivá hvězda s sebou přináší značnou smůlu a nepříjemné
zprávy.
Je spojena s prvkem Kov, stejně jako sektor Dětí a rodiny, v kterém se v
roce 2022 usídlí. Proto musíme být po celý rok Tygra dvojnásob opatrní.
V této kombinaci může působit jako ostrý nůž. Destruktivně, nebo léčivě,
to už závisí na nás a na tom, jak harmonizaci této hvězdy zvládneme.
V tomto sektoru nepoužívejte žádné kovové dekorace a vyhněte se barvám
Země. Odstraňte ostré, špičaté a trojúhelníkové předměty, které mohou
působit jako „jedovaté šípy“. Přidejte tmavě modrou nebo černou barvu
Vody. V rámci možností uberte bílou, šedou nebo světlemodrou.
Pokud energii Loupeživé hvězdy zanedbáte, může neléčený západní sektor
způsobit celou řadu obtíží . Podvody, vloupání, krádeže autorských práv,
pomluvy a urážky. Abychom tuto situaci zvládli, bude v roce 2022 nutné
v tomto sektoru podpořit energii Vody.
Opatrnost se vyplatí, zejména pokud máte v s západním sektoru některou
z důležitých místností jako je obývák, pracovna nebo ložnice.
Buďte opatrní, vyhněte se riskování. Ne všichni lidé, kteří s vámi
spolupracují jsou důvěryhodní. Můžete k sobě přilákat nečestné,
bezohledné a soutěživé lidi. V některých případech se mohou objevit
i náznaky nátlaku a obchodní rivality. To by mohlo vést k finančním
ztrátám.
Ze zdravotního hlediska musí být obzvlášť opatrní ti, co mají potíže s
plícemi nebo astma. Zejména v chladném období na začátku roku je
nutné se vyhnout prochladnutí a předejít tak potížím s plícemi
a průduškami.

Na ochranu proti Loupeživé hvězdě
využijte některá z těchto nápravných opatření
Využijte toho, že Loupeživá hvězda má mírně proměnlivou energii
a to zvyšuje šanci na její harmonizaci.

Vstup do domu zasažený
Loupeživou hvězdou ochraňte
párem Psů FU a zavěšením
zrcátka Ba Gua nad vstupní
dveře.

Zavěste sem Křišťál Feng Shui, který
posílí prvek Vody.

Do interiéru přidejte barvy Vody – tmavě modrou, černou nebo
petrolejovou. Použijte je na dekorační polštářky, koberečky, nebo jiné
drobné dekorace.
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VYUŽITÍ A POSÍLENÍ ENERGIE
PROSPĚŠNÝCH HVĚZD
Energii dobrých hvězd je potřebné správně aktivovat takovým
způsobem, abychom využili jejich blahodárný vliv ve svůj prospěch.
Ten je stejně, jako to bylo u hvězd nepříznivých nejsilnější ve vstupu
do domu, ložnici a v obývacím pokoji.

HVĚZDA 6 - NEBE – proměnlivá
Tato proměnlivá hvězda se v roce
vodního Tygra usídlila na
severozápadě, v sektoru Přátel
a ochranných bytostí.
Severozápad je pro rok Tygra velmi
důležitým sektorem.
I pro ni platí, že se usídlila ve svém
přirozeném sektoru. Tento Kov v Kovu
má moc vytvořit extrémně silnou
energii, podporující bohatství
a kariéru.
Její vliv na oblast Přátel a ochranných bytostí je vynikajícím spojením pro
posílení vztahu s přáteli, nalezení nových přátel, mentorů a dalších osob,
které Vás budou podporovat. Pokud plánujete cestovat (soukromě
i pracovně) nezapomeňte tuto hvězdu aktivovat. Přinese vám štěstí na
cestách, splnění vašich cestovatelských cílů i úspěšné výsledky služebních
cest.
V této oblasti není vhodné pálit svíčky, zapalovat oheň v krbu nebo jinak
aktivovat prvek Oheň. To by mohlo způsobit, že se tato proměnlivá hvězda
obrátí proti vám. Vyhněte se také všem ohnivým barvám, jako je červená,
fialová, oranžová.
Po celý rok zde mohou být umístěny krystaly, protože pomohou zvýšit
dvojitou energii hvězdy.
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Abyste měli prospěch z jejího působení,
umístěte na severozápadě některé z těchto aktivátorů
Zlatý Buddha Goldie
vám pomůže s
postupem
v kariéře a při získání
a udržení bohatství.

Máte málo místa na
aktivaci? Použijte Zlatou
kartu ochrany Buddha.

Kovová zvonkohra
s dutými trubicemi
pozvedne energii
tohoto sektoru.

V případě, že pracujete na
novém projektu, vystavte
zde sošku Ganéši, který vám
pomůže v jeho začátcích.

Vhodné barvy jsou modrá, bílá, šedá, nebo antracitová. Také se hodí
kovové barvy – stříbrná, zlatá a dekorace s kovovými odlesky.
Použít můžete i barvy Země – žlutou, hnědou, krémovou a keramické
dekorace.
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HVĚZDA 4 – ROMANTIKA
Hvězda Romantika bude po celý rok 2022
příznivě ovlivňovat jihovýchodní sektor,
oblast Bohatství a finančního zabezpečení.
Usídlení hvězdy Romantika
v jihovýchodním sektoru bude mít velmi
příznivý vliv na finanční stabilitu a růst
bohatství, upevnění manželství a vyřešení
případných nedorozumění a sporů. S její
podporou budou mít nezadaní velkou
šanci na nalezení ideálního partnera.
Její působení má vliv na úspěch ve studiu, kariéru, zkoušky, pokročilé
studium, administrativní práci. Příznivě nakloněna je rodinám, v nichž
děti ještě studují.
Má vliv na rozvoj uměleckého nadání, moudrosti, inteligenci a osobní
rozvoj. Prospívá také akademické a vědecké činnosti. Také je nazývána
hvězdou literárních umění. A samozřejmě nesmíme zapomenout na její
příznivý vliv na naše partnerské vztahy.
Je spojena s prvkem Dřevo, a tak jihovýchodní sektor vyživovaný
Dřevem znásobuje její příznivé působení.
Při správné aktivaci může přinést extrémně velké štěstí. Číňané ji
nazývají „Štěstí broskvového květu“ Posiluje lásku, dobré vztahy,
cestovatelské příležitosti a akademický úspěch.
Pokud aktivaci tohoto sektoru zanedbáte, může její slabá energie
přivolat nevěru, špatné romantické vztahy nebo obchodní kontakty, díky
kterým utrpíte finanční ztráty.
V tomto sektou se vyhněte používání ohnivých nebo kovových barev
(červená, oranžová, bílá, stříbrná, zlatá a další kovové odstíny).
Pokud už v tomto sektoru tyto barvy máte a nemůžete je odstranit,
podpořte element Voda (černá a tmavě modrá, skleněné dekorace,
zvlněné tvary). Také přidejte odstíny zelené. To vám pomůže vyrovnat
energii.
Dejte přednost živým rostlinám, jako je například tlustice, nebo jiné stále
zelené rostliny bez trnů. Zvolte květináče v doporučených barvách.

Abyste měli prospěch z jejího působení,
umístěte na jihovýchodě některé z těchto aktivátorů
Na tento sektor můžete v roce Tygra pohlížet jako na oblast splněných
snů. Můžete zde umístit fotografie vás a vašeho partnera, nebo obrázky
lidí, které byste rádi přivedli do svého života. Umístěte sem svůj seznam
přání, fotografie, romantickou sochu, fotografii vysněného auta, domu,
přítele, přítelkyně nebo čehokoli, co si přejete přinést do svého života.

Pro podporu romantiky
zde vystavte pár
Mandarínských kachniček.

V kanceláři nebo domácí
pracovně můžete zavěsit
křišťál Jehlan, který posílí
energii jang.

Lotos křišťálové čistoty
vám pomůže aktivovat
prvek Voda, který
posíálí jihovýchodní
sektor

V ložnici zavěste
kaligrafii Vášeň.

Jihovýchod je skvělá oblast pro každého, studuje, píše, věnuje se umění,
cestování a kreativní prací.
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HVĚZDA BUDOUCÍ PROSPERITA

Pro rok Tygra se hvězda Budoucí
prosperita přesouvá na jih do sektoru
Slávy a dobré pověsti.
Díky jejímu umístění v sektoru, který je jí
přirozený se můžeme těšit na její obzvlášť
pozitivní vliv. Tak její aktivaci neodkládejte
a získejte z její přízně maximum.

Její umístění v tomto sektoru příznivě ovlivní vaši reputaci v kariéře,
sousedské vztahy, pověst a slávu. Pokud usilujete o prosazení se ve
veřejných a společensky prospěšných aktivitách, v umění nebo toužíte
dávat rozhovory do časopisů nebo jiných médií, je jižní sektor ten, který
byste měli aktivovat obzvlášť pečlivě.
V tomto umístění přeje vyřešení starých sporů a nedorozumění a přispěje
k větší rodinné harmonii. Budoucí prosperita je proměnlivá hvězda, která
při správné aktivaci přináší hojnost, radost a úspěch. Také vám může
zajistit bohatství a prosperitu pro další rok. Naopak pokud její energii
zanedbáte nebo poškodíte, objeví se na vašem prahu smůla a prohra.
Prospěje jí aktivace pomocí Ohně a Dřeva. Využijte barvy a dekorace
Dřeva – všechny odstíny zelené barvy, dřevěné dekorace, rostliny
v květináčích.
Oheň podpořte červenou, oranžovou a bordovou. Bez obav zde můžete
pálit svíčky, oheň v krbu, vystavit červené a trojúhelníkové dekorace.
Již za dva roky budeme přecházet z období 8 do období 9. V tomto
období se hvězda Budoucí prosperita stane hvězdou vládnoucí. Proto
je důležité si ji naklonit již nyní. Využijte tuto mimořádnou kombinaci
a ochraňte a zhodnoťte své bohatství již tento rok.
Pokud máte tu možnost, umožněte dětem, aby studovali, nebo pracovali
v jižním sektoru. Jen předem zkontrolujte jejich prvek narození, aby byl v
souladu s Ohněm jihu.
Páry, které mají v tomto sektoru ložnici si budou užívat upevnění vztahu.
Ti co touží po dítěti mají větší šanci na splnění svého přání. Úspěch
mohou podpořit vystavením sošky Kuan Yin v ložnici.
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Abyste měli prospěch z jejího působení,
umístěte na jihu některé z těchto aktivátorů
Dobře aktivovaný jižní sektor mohou využít studenti a ti co se podílejí
na týmových projektech. Pokud toužíte po povýšení, využijte podporu
této mocné hvězdy.

Pokud toužíte po dítěti,
zavěste v ložnici
amulet Kuan-Yin.

Zapálením vonné tyčinky
tuto oblast posílíte. Vůni
můžete vybrat podle svého
aktuálního záměru.

Do jižního sektoru
kanceláře vystavte sošku
Nosorožce, který vás
ochrání před těmi, co by
vám chtěli škodit.

Kaligrafie úspěch
ideálně v červené
barvě tento sektor
posílí.

Důležité smlouvy podepisujte
perem Drak, které posílí vaši
prestiž.

Páry, které mají v tomto sektoru ložnici si budou užívat upevnění vztahu.
Ti co touží po dítěti mají větší šanci na splnění svého přání.

HVĚZDA 8 - PROSPERITA
Hvězda Prosperita přináší slávu, bohatství,
prestiž, ale také příslib nových
romantických vztahů. V roce 2022 se usídlí
na severovýchodě, v sektoru Vědění.
Po celý rok budeme díky jejímu umístění
v tomto sektoru těžit z její dvojnásobné
energie. Severovýchod je ovládán Zemí
a proto bude dobré udržet ho v klidu
a „usazený“. Díky tomu z něj získáme
maximum.
Prosperita je hvězda, která vám dokáže zajistit štěstí i bohatství. Snažte
se využít její energii co nejlépe. Pokud to je možné, přesuňte svou
kancelář, nebo jednací místnost do tohoto sektoru. To vám přinese
mimořádný zisk z investic a odmění vaše úsilí. Také můžete očekávat
pokrok v kariéře a další významné výhody.
Vstupní dveře na severovýchodě vám dávají výhodu při její aktivaci
Pokud se vaše ložnice, kancelář, obývací pokoj nebo jiná důležitá
nacházejí v tomto sektoru, dává vám to výhody při její aktivaci
a pomůže vám to získat ohromné bohatství, slávu, prestiž i romantický
vztah.
Dobré barvy pro použití na severovýchodě jsou všechny spojené
s prvkem Země nebo Ohněm. Jako je hnědá, terakotová, žlutá, béžová,
červená, oranžová.
Tato oblast je v toce Tygra vhodná pro pálení svíček a vystavení
krystalů. Ujistěte se, že se vyhněte jakýmkoliv barvám Kovu a kovovým
dekoracím. To by oslabilo příznivý vliv roční hvězdy.
Udržujte severovýchod svého domova nebo kanceláře po celý rok čistý
a uklizený a ujistěte se, že v něm nebude během roku žádný nepořádek.
Severovýchod je také dobrým studijním prostorem. Pokud je to možné,
umístěte sem pracovní stůl vašeho dítěte.
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Abyste měli prospěch z jejího působení,
umístěte na severovýchodě některé z těchto aktivátorů
Na severovýchodě nepoužívejte kovové barvy, jako je bílá, stříbrná, zlatá,
měděná nebo bronzová.
Severovýchod je
místem, kam byste měli
letos umístit Třínohou
žábu.

Pokud máte tuto
hvězdu v ložnici,
vystavte zde pár Drak
a Fénix který posílí
romantiku ve vztahu.

Kwan-Kung vám
pomůže s klidným
řešením sporů,
které by mohly
nastat zejména
v nepříznivých
měsících roku.

Pro posílení energie
Země, zde můžete pálit
svíčky, ideálně
v červené barvě.

Dbejte zvýšené opatrnosti během února, dubna, května, září, listopadu
a ledna (2023).
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HVĚZDA 1 - BÍLÁ
V roce vodního Tygra se příznivá Bílá
hvězda přesouvá na sever našich
domovů do sektoru Obchodu a kariéry.
Toto příznivé umístění může přinést
prospěch všem členům domácnosti, ale
největší užitek z něj budou mít
podnikatelé a ti co pracují na postupuv
kariéře.

Hvězda Bílá je považována za hvězdu vznešenosti a je spojována
s dobrou pověstí ctí a vysokým společenským postavením. Jejím
přirozeným prvkem je Voda, která je pro rok 2022 v souladu s prvkem
sektoru Obchodu a kariéry. To je příjemné spojení, které vám díky
správné aktivaci může přinést úžasné výsledky. Z pohledu energetiky
jin a jang je tento sektor obzvlášť důležitý pro všechny muže
v domácnosti.
Přináší štěstí, dobrá znamení a veřejný úspěch. Posiluje veřejný status
a pomáhá zlepšit sociální postavení, a tím vám umožní otevřít se
novým společenským perspektivám.
Ovlivňuje kariéru, bohatství a pracovní příjem. Její usídlení v severním
sektoru je tedy obzvlášť blahodárné.
Bílá hvězda je šťastná hvězda, která vám pomůže dosáhnout většího
úspěchu, překonat překážky na pracovišti nebo zvítězit nad
konkurencí.
Přes všechny pozitiva má hvězda Bílá jednu nepříjemnou vlastnost.
Může do rodiny přinést nechtěné romantické a milostné vztahy. Proto
by všichni členové domácnosti měli dbát na harmonii ve vztahu
i celém rodinném týmu.
Vyhněte se barvám Ohně, jako je červená, oranžová nebo vínová.
Také zde nepalte svíčky a vyhněte se topení v krbu.
Letos se vyhněte i barvám Země jako je hnědá, terakota, žlutá nebo
béžová.
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Abyste měli prospěch z jejího působení,
umístěte na severu některé z těchto aktivátorů
Hvězda Bílá přivádí do vašeho života vlivné a moudré lidi, kteří vám
pomohou dosáhnout vašich životních aspirací. Všímejte si užitečných
lidi, kteří vám zkříží cestu.

Pár Hadů štěstí umístěte tak,
aby jejich pohled mířil na
vstupní dveře.

Tušová malba Kůň úspěchu posílí
blahodárné působení hvězdy Bílá.

Tři žáby s perlou štěstí vám
pomohou s aktivací prvku Voda.

Na pracovní stůl vystavte sošku
Buddha a Drak. Je ideální na
podporu všech záležitostí
dotýkajících se peněz a
obchodování. Energie moudrého
Buddhy je posílena silou a mocí
Draka.
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Jaký bude rok 2022
pro jednotlivá znamení?

Ještě neznáte své znamení a prvek čínského
zodiaku?
Nevadí, snadno si ho spočítáte na naší automatické
kalkulačce. Najdete ji ZDE
U předpovědi pro jednotlivá znamení
najdete také doporučené harmonizační doplňky.
Více se o nich dozvíte,
když kliknete na obrázek.
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Myš
Skromná a šaramantní
Myš (šu) je spojována s vodou, charakterizuje ji černá barva, důstojnost
a postavení. Je spojována s klidem, mírem a rozjímáním. Myš je šaramantní
i agresivní, bystrá i vynalézavá, jinak by se nestala prvním zvířetem zodiaku.
Lidé narození v tomto znamení jsou pohotoví, schopní využívat situace,
inteligentní, ambiciózní a odhodlaní.
Myš je přičinlivá, okouzlující a energická, někdy až perfekcionistka. Je dobrý
taktik a organizátor, najde východisko z každého problému.
Je vždy čestná. Potřebuje pocit bezpečí a střeží své soukromí.
Pro staré Číňany byla symbolem píle a bohatství. Vhodný partner se narodil
v roce Draka, Tygra, Psa nebo Opice.
Platí pro ty, co se narodili v letech 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008
2020. Pokud jste se narodili v lednu nebo únoru, zkontrolujte zdarma své
znamení zodiaku na naší automatické kalkulačce.
Myš je jang a představuje začátek nového dne. V čínské kultuře byly Myši
vnímány jako symbol bohatství a nadbytku. Díky míře reprodukce se k nim
modlili i manželské páry.
Myši jsou chytré, mají rychlé myšlení a jsou obvykle úspěšné. Přesto bývají
nejspokojenější s životem v ústraní a klidu.

Osobnost a vlastnosti

Myši jsou optimistické a energické. Lidé narození v roce Myši jsou
sympatičtí, citliví na emoce druhých, ale také tvrdohlaví a stojí si
za svým názorem. Jejich osobnost je laskavá.
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Myš podle prvku narození
Kovová Myš je spolehlivá a její život je klidný a vyrovnaný. Má talent
proměnit smůlu na štěstí.
Vodní Myš se obvykle v prvních letech svého
života potýká s problémy, ale s blížícím se středním věkem
dosahuje úspěchu v kariéře a vytvoří šťastnou rodinu.
Dřevěná Myš má mnoho talentů. Vždy míří přímo
k cíli a spolehlivě dokončí vše, co začne.
Ohnivá Myš má vysoké IQ, ale i její emocionální
inteligence je skvěle rozvinutá. V mladším věku se jí daří spíš
průměrně, ale později vytvoří značné bohatství.
Zemská Myš je skvělým řečníkem. V týmu se
postará o udržení dobré nálady, ale může být poněkud majetnická.
V mládí se potýká s problémy, ale postupně je dokáže překonat.
Muži narození v roce Myši jsou chytří a rychle se přizpůsobují novému
prostředím. Jsou kreativní při využívání příležitostí. Někdy
jim však chybí odvaha udělat první krok. Přestože mají skvělé nápady,
nebývají vhodnými kandidáty pro vedoucí pozice.
Ženy narozené v roce Myši jsou tradičními ženami. Milují udržování
domácnosti dobře organizované a kladou velký důraz na rodinu. O vše se
postarají a jejich manžel se nemusí chodem domácnosti vůbec zabývat.
V práci i podnikání jsou velmi zodpovědné.

Kompatibilita
Myš nejlépe vychází s Opicí, Drakem a Buvolem.
S Buvolem se doplňují a vzájemně si pomáhají v práci i životě.
Pár, který vytvoří Myš s Drakem, si bude skvěle rozumět a užívat
si úspěch v životě.
Stejně skvěle jako s Drakem, se Myši daří ve spojení s Opicí. Jejich život
probíhá přímo pohádkově a to od začátku až do konce.
Tato spojení jsou mimořádná pro romantiku, manželství i práci. Společně
se mohou těšit z úspěchu, štěstí a prosperity.
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Za nejméně vhodné je považováno spojení Myši s Koněm, Kozou nebo
Králíkem.
Osobní naladění Myši a Koně se silně střetávají. Bez ohledu na to, co Myš
pro Koně dělá, nebude to stačit. . Nemají téměř nic společného a časem
se může projevit hořkost a antipatie.
Koza je přitahována bohatstvím Myši a doufá, že ji ovládne a vytvoří
s ní pevný vztah.
Králík úmyslně nebo neúmyslně půjde proti přání Myši a to i přesto, že
Myš ještě nevyslovila svůj názor.

Kariéra a finance
Díky své nezávislosti a představivosti se Myši hodí
pro kreativní činnosti. Patří sem autoři, editoři a
umělci. Raději by se měla vyhnout práci v týmu.
Ta by mohla zablokovat jejich kreativní myšlení.
Myši dokážou věnovat pozornost jemným detailům. Díky tomu se hodí pro
technické práce, jako je inženýrství a architektura.
Jsou ostražité, ale nemají odvahu. To je činí nevhodnými pro stresující
zaměstnání, jako jsou policisté, podnikatelé nebo jiné vedoucí a politické
pozice.
Přestože Myši přijímají dobrá finanční rozhodnutí, měly by být opatrné, aby
neinvestovaly s blízkými přáteli. Způsobí to nejen problémy s penězi, ale
také ovlivní vzájemné vztahy.
Rády spoří a mohou být považovány za skrblíky. Jejich láska k hromadění
však někdy způsobí, že plýtvají penězi na zbytečné věci.
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Zdraví a životní styl
Již od dětství mají Myši křehké zdraví. Jejich osobnost vyzařuje spoustu energie,
ale rychle se unaví. Bývají často nachlazené, ale naštěstí nemívají vážná
onemocnění.
Jsou citlivé na změnu teploty. Nejen, že pro ně je chladné počasí nesnesitelné,
ale také nemohou vydržet extrémně horké počasí. Ale navzdory zdání slabosti
a neschopnosti vykonávat těžkou fyzickou práci, si užívají zdraví až do vysokého
věku.
Myši mohou jíst cokoli, ať už se jedná o pochoutky nebo obyčejné jídlo. Přesto by
měli své stravě věnovat pozornost. Často se ponoří do práce a zapomenou se
najíst. Nepravidelnost v jídle může způsobit problémy s trávením. Mezi nepřátele
jejich zdraví patří také kouření a pití.
Pro zdravý život musí Myši pamatovat na snídani, mírné cvičení a udržení dobré
nálady.

MYŠ V ROCE 2022
Pokud jste se narodili v čínském znamení Myši, vypadá to, že pro vás bude rok
2022 šťastný a plný osobních úspěchů. V roce vodního Tygra vám bude štěstí
nakloněno a můžete očekávat stabilitu ve všech oblastech života. To se
odehraje díky několika neočekávaným životním zvratům. Pravděpodobně již
přicházející změnu cítíte, ale potřebné kroky odkládáte. Možná si myslíte, že se
situace vyřeší sama, nebo že to, co v srdci vnímáte, postupem času přejde.
Nepřejde. Pokud se rozhodnete provést změny sami, dosáhnete více a ve větším
klidu. Rozhodnutí je na vás.
Rok Tygra je pro vás velmi důležitý, protože vaše ambice, pověst, kariéra a
obchodní zaměření dostanou obrovský impuls. Abyste to zvládli, musíte správně
hospodařit se svou osobní energií. Pokud to přeženete, hrozí, že vinou
přepracování skončíte v posteli s šálkem horkého čaje. Pokud to nebude horší.
Rozvoj chronického onemocnění nebo úraz by realizaci vašich plánů ještě víc
zpomalili.
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Jak se bude dařit Myši podle prvku narození?

Dřevěná Myš 1984)
Pokud udělá první krok a nebude odkládat změny, bude nezastavitelná.
Ohnivá Myš (1996)
Rok Tygra pro ni bude rokem spolupráce s novými lidmi a objevení nových
možností
Kovová Myš (1960)
Zejména v druhé polovině roku by se měla držet stranou od profesních,
společenských nebo finančních závazků. Je pravděpodobné, že se v
případě takového spojení objeví nepředvídané okolnosti, které způsobí
těžko řešitelné potíže.
Zemská Myš (1948, 2008)
V průběhu celého roku Tygra ji čeká jedno překvapení za druhým.
Vodní Myš (1972)
Její romantický život bude v první polovině roku na vrcholu.

Kariéra a finance
Pokud Myš již dříve vynaložila dostatečné úsilí a nadále ukáže svou
vytrvalost, umožní jí vliv mocného Tygra dosáhnout povýšení, nebo
podnikatelského cíle, ke kterému směřuje. V opačném případě možná
nedosáhne toho, co chce.
Rok 2022 od ní vyžaduje, dokonalost a přesnost ve všem, co dělá. Její
nadřízení to od ní očekávají.
Při všem co dělá, by měla mít na paměti, že se uzavírá jedna z velkých částí
jejího života. To nemusí nutně znamenat něco negativního. Může to být
změna firmy, pro kterou pracuje, oddělení, nebo pracovní pozice. Současně
se v kariéře zaměří na finanční stabilitu. Myši narozené v letech 1972 a 1984
mají velkou šanci na povýšení. Přesto budou muset tvrdě pracovat, aby
ukázaly své silné stránky a daly najevo své odhodlání.

Při startu velkých pracovních projektů se Myš může cítit nejistě. Tyto pocity
musí překonat a ukázat svou ochotu dosáhnout cíle.
V kariéře ji čeká řada pozitivních změn, i když některé z nich se neodehrají tak
rychle, jak by si přála.
Myš se bude v pracovní oblasti cítit nejlépe od března do července. Bude si
naprosto jistá, že svých cílů dosáhne a to i přes potíže, které jí rok 2022 přinese.
Získá uznání, moc a vytouženou prestiž. To potvrdí její přesvědčení, že každé
úsilí přinese odměnu. Bude jí to motivovat k tomu, aby se své práci věnovala
naplno, neodkládala řešení problémů a také předcházela potížím, které mohou
nastat.
Od března do května dosáhne Myš větších zisků a díky tomu získá i lepší
ekonomickou stabilitu. To jí pomůže uvolnit čas potřebný na odpočinek
a zábavu a dosáhnout tak v životním stylu větší rovnováhy.
V srpnu by měla být opatrnější, protože výdaje a nepředvídané události mohou
způsobit finanční ztráty. Včas si musí vytvořit dostatečnou rezervu, aby mohla
vzniklé závazky vyrovnat.
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Kovové a ohnivé Myši budou muset dosažení úspěchu v roce Tygra obětovat
více času a úsilí. Prvek jejich narození je v konfliktu s Vodou, která ovládá rok
2022. Neznamená to nic vážného, jen trochu úsilí navíc.
Vzhledem k tomu, že kariéra Myši vypadá v tomto roce více než slibně, je
pravděpodobné, že ji jejich příjem poroste. I přesto by se měly vyhnout
spontánním nákupům a utrácení za luxusní zboží, které nepotřebují.
Myši mají tendenci utratit peníze hned, jak přijdou na jejich bankovní účet
a tohoto zlozvyku by se měly co nejdříve zbavit. To jim pomůže vytvořit
rezervy, které v budoucnu promění na výnosné investice.

Myši, které chtějí změnit zaměstnání, nebo hledají práci, udělají dobře, když
prozkoumají í alternativní možnosti, které trh práce nabízí. Je možné, že zde
najdou lepší uplatnění svých schopností, než by čekaly.
Při hledání mohou také využít služby pracovní agentury, nebo tipy od přátel.

Podpořit úspěch v kariéře a financích může
Myš vystavením sošky Arovany ve své
kanceláři, nebo blízko pracovního stolu.
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Zdraví a kondice
Stres, neklid a uspěchanost mohou vést k emocionálním
problémům. Klid a relaxace by měli být pro Myš tím
nejlepším spojencem. Fyzické cvičení pro je ni dobrá
terapie. Uvolňuje, vyrovnává a podporuje její mentální
koncentraci. Výlet k řece nebo jezeru, kontakt s mořem,
meditace nebo relaxační masáž jsou nejlepší cestou k posílení zdraví. Mimo
potíže zaviněné stresem se Myš nemusí obávat žádných vážnějších potíží.
Mimo dostatku pohybu bude dobré, aby se zaměřila na zdravé stravování,
protože stres, který je zaviněný jejím spěchem může narušit její trávení.
Zvýšená péče o zdraví je důležitá především pro ty, co se narodili v roce 1960.
Každá Myš, která má tendenci trávit své volné večery a víkendy sledováním
televize, nebo ta, která má sedavé zaměstnání, ocení přínos, který jí přinese
aktivnější trávení času. Upevnění zdraví a větší psychická rovnováha jí budou
odměnou.
Péče o duševní zdraví a psychickou rovnováhu pro ni bude v tomto roce
nezbytná. Pomůže jí naučit se techniky, které jí pomohou se zvládáním stresu
a úzkosti. Také klidné povídání s partnerem nebo někým, komu důvěřuje zlepší
její vnitřní stabilitu.

Ochranný náramek jí pomůže zachovat klid ať se octne v jakékoli situaci.

Láska a vztahy
Rok 2022 přivede Myš do nových sociálních kruhů,
kde se seznámí s novými lidmi. Nezadané Myši
v nich mohou najít novou lásku.
Myši, které jsou v dlouhodobém vztahu, budou mít
tendenci udržovat stávající vztah takový, jaký je.
Milostný život Myši letos přinese spoustu radosti,
i když s jejím nabitým programem bude důležité,
aby ti, kdo mají zájem na udržení stávajícího vztahu
nebo rozvíjení vztahu nového, nezapomněli věnovat čas svému partnerovi.
V roce Tygra se jim může snadno stát, že upřednostní jiné oblasti života před
partnerem, což nevyhnutelně způsobí problémy.

Jejímu partnerství prospěje zaměření se na společné zájmy a aktivity.
Myš má tendenci upřednostňovat to, co ji baví, ale v tomto roce je
mimořádně důležité, zvolit to, co vyhoví zájmům obou partnerů.
Na jaře se jejich srdce otevře. Březen a duben jsou pro Myš nejlepšími
měsíci pro nalezení nového vztahu, nebo rozvíjení toho stávajícího.
Období mezi květnem a červnem může být plné nečekaných změn a série
překvapení. Myš se musí pokusit přijmout je s otevřeným srdcem. Nejlepší
radou v této situaci je být spontánní a následovat své vnitřní vedení.
Projevit to úžasné, autentické, uvolněné Myší já, které osloví toho
pravého/pravou.
Do života Myši vstoupí nová vzrušující přátelství a známosti, s kterými bude
mít společné zájmy, hodnoty nebo životní cíl. Jen se nesmí bát nové
kontakty navázat. Přátelství je přesně to, co jí v roce 2022 poskytne největší
uspokojení i výzvy.
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Mnoho Myší narozených v letech 1972 a 1984 se může těšit na nabídku
k sňatku. Ti co uvažují o tom že svou partnerku požádají o ruku, určitě v roce
Tygra nešlápnou vedle.
Je důležité, aby Myš neuspěchala žádná zásadní rozhodnutí, pokud jde
o lásku, svatbu nebo společné bydlení, protože by to mohlo později ve vztahu
způsobit konflikt. Lepší je nechat vztah postupovat vpřed přirozeným
tempem.
Nezadané Myši mají Šanci najít vhodného partnera s kterým vytvoří
dlouhodobý vztah.
Stávající přátelství jí již nemusí nabízet dostatek podnětů a inspirace a Myš
se rozhodne je ukončit.
Zprávy o rodinných příslušnících mohou vzbudit malé drama a otřást
rodinnými vztahy. Při své vytíženosti si musí Myš předem vyhradit prostor pro
setkávání s přáteli a rodinou. Nedostatek kontaktů může způsobit odcizení.
Rodinný život Myši může zaznamenat značný pokrok. Šikovná Myš se s chutí
pustí do úprav a renovací domácnosti. Aby si je užila i v budoucnu, měla by
věnovat čas přezkoumání plánů i finančních nákladů ještě před samotnou
realizací prací. To jí v dlouhodobém horizontu ušetří čas i peníze.
Myši, které uvažují o dítěti by nejdříve měly zodpovědně posoudit, jestli jejich
finanční situace, kariéra a vztah umožní vychovávat dítě v klidu a bez stresu.
Pokud uzná, že je z tohoto pohledu vše v pořádku, může být dítě vítaným
přírůstkem do rodiny. A obohacením jejího života.
Její společenský život bude velmi rušný a mezi přáteli a příbuznými bude její
společnost vždy vítaná. Vždy bude ochotná poskytnout jim cennou radu nebo
podporu.

Kaligrafický znak Dvojité štěstí je
tradičním symbolem partnerské lásky,
harmonie a štěstí.
Zavěšený v ložnici podporuje harmonii
vztahu, lásku a vášeň.

Celkově
Celkově bude rok Tygra pro Myš velmi rušným obdobím. Měla by si dobře
všímat, jak rozděluje svůj čas mezi práci, rodinu a odpočinek. Jen tak může
naplno využít vše dobré, co jí tento rok nabízí.
Její kariéra a společenský život jsou v tomto roce na vrcholu. Cestování jí
přinese vítanou příležitost k relaxaci a podněty k mentálnímu osvěžení.
To jí pomůže k udržení mentální rovnováhy.
Jejím příznivcem v zodiaku je Buvol. Přináší jí ochranu a stabilitu. Měla by
proto nosit při sobě přívěsek s jeho zobrazením.
Pro zharmonizování energií a využití možností roku by se měla zaměřit také
na harmonizaci Létajících hvězd která je součástí této předpovědi.

Buvol
Vytrvalý a odolný
Buvol (niou) je spojený s prvkem země a posvátnou žlutou barvou, která
přivolává slávu a úspěch. Je pečlivý a přemýšlivý. V čínské kultuře je toto
znamení velice ceněné a jsou mu připisovány pozitivní vlastnosti jako
pracovitost a čestnost.
Buvol je statný, tvrdě pracuje a odhodlaně čelí protivenstvím osudu. Je
konzervativní, spolehlivý, vždy drží slovo, je schopný organizátor s logickým
myšlením.
Často je též umíněný, zatvrzelý a pomalý v přijímání nových názorů. Nemá
rád překvapení. Není extravagantní, má silný sklon k introverzi.
Pro Číňany byl vždy symbolem jara, byl oceňován pro svou sílu a vytrvalost.
Jako partner je něžný, touží po lásce a podpoře. Nejvhodnější partner pro
Buvola se narodil v roce Hada, Králíka, Vepře nebo Kohouta.
Platí pro ty , co se narodili v letech 1949, 1961, 1973, 1985, 1997 a 2009. Pokud jste
se narodili v lednu nebo únoru, zkontrolujte zdarma své znamení zodiaku na
naší automatické kalkulačce.

Osobnost a vlastnosti
Buvoli jsou čestní a vážní. Jsou klidní a nikdy nevyhledávají chválu, ani nemají
potřebu být středem pozornosti. To také často vede k přehlédnutí jejich talentu,
ale díky své pracovitosti získají uznání.
Jsou přesvědčeni, že každý by měl dělat to, co se od něj žádá. Ačkoli jsou
laskaví, je pro ně těžké pochopit přesvědčování pomocí patosu. Zřídka ztrácí
trpělivost, myslí logicky a jsou skvělými vůdci.
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Buvol podle prvku narození
Kovový Buvol – v mládí obvykle čelí překážkám, ale dokáže
je vyřešit. Ve finanční oblasti se mu daří skvěle, ale přátelé ani
rodina od něj nemohou očekávat peněžní podporu. Zato jeho
důchod bude pohodlný a dobře zajištěný.
Vodní Buvol – žije v pohodlí již od dětství a celý život je mu
prokazován respekt. Pro založení rodiny je pro něj dobré počkat
do vyšších věku. Potom bude jeho rodina plná lásky a radosti.
Dřevěný Buvol – l má mnoho talentů a prožívá svůj život lehce
a s nadhledem. V mládí ho sice čekají drobné překážky, ale ty
brzy překoná.
Ohnivý Buvol – je velice společenský a přátelský. Užívá si život
naplno. Vždy bude žít v hojnosti a bez starostí o peníze
Zemský Buvol – l je velice pečlivý a skvělý ve vedoucí pozici.
Obvykle vydělává hodně peněz, ale nijak na nich nelpí. Postupem
času se zklidní, zpomal své pracovní tempo a naučí se užívat si
života.

Muž Buvol
Muži narození ve znamení Buvola jsou klidní, spolehliví a důvěryhodní.
Do všeho co dělají, vkládají celé své srdce. Za svou rodinu cítí velkou
zodpovědnost.
Na své děti mohou mít nerealistická očekávání. Jejich sebedůvěra může
působit až arogantně.
Žena Buvol
Ženy narozené ve znamení Buvola jsou klidné a jemné. Nikdy se nevzdávají
a v rozhodování váhají jen zřídka. To se ovšem neobejde bez překonávání
překážek. Ale bez ohledu na náročnost vytrvají a jdou po zvolené cestě až do
konce. I přes tuto tvrdohlavost dokážou reagovat velmi rychle.
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Kompatibilita
Buvol nejlépe vychází s Buvolem, Myší, Hadem a Kohoutem.
Ve vztahu s Myší se jejich povahy doplňují a mají shodné životní cíle.
Partnerství s Hadem je také velmi dobré. Had přinese do jeho života nejen
romantiku, ale také podporu a pomoc.
Kohout je pracovitý, spravedlivý, jemný a milující a to je pro Buvola velice
přitažlivé.
Za nejméně vhodné je považováno Buvolovo spojení s Kozou, Koněm a Psem.
Ve vztahu s Kozou přetrvává napětí, které sice mohou tolerovat, ale je neustále
přítomné. Sice mají podobné zájmy, ale v průběhu života si volí rozdílné cesty,
pokud si neposkytnou dostatečnou podporu, zaviní to jejich rozchod.
Koně mají na Buvola příliš lehkovážný přístup k životu a svobodného, divokého
ducha.
Mezi Psem a Buvolem je nemožné najít jakékoli spojení.
Kariéra a finance
Buvol rád udržuje rodinu pohromadě a to i při práci. Pokud tedy založí firmu, je
to firma rodinná, kde najdou místo všichni její členové.
Při hledání zaměstnání dbá na stabilitu
a dlouhodobost práce. Ve škole je pilný
a prospívá ve všech předmětech.
Díky silnému pocitu zodpovědnosti je vynikající v náročných
a přesnost vyžadujících povoláních. Buvoly najdete často mezi právníky, lékaři,
učiteli a podnikateli. Pokud rozvíjejí své technické nadání, mohou získat veřejné
uznání.
Bez ohledu na to, jakou kariéru zvolí,
vždy je to něco, co je opravdu zajímá a baví.
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Zdraví a životní styl
Buvol má pevné zdraví a dostatek energie.
Jen výjimečně ho potkáte u lékaře nebo
v nemocnici. Ale případný nedostatek péče
v mládí by mohl vést k problémům ve vyšším
věku.
Buvol je workoholik, často vynechá jídlo, nebo ve
spěchu sní něco nezdravého.
Nepravidelná strava vede k potížím s trávicím
systémem. A nedostatek pohybu a cvičení může
vést k problémům s pohybovým aparátem.
Ve vyšším věku hrozí Buvolovi potíže se srdcem
a bolesti kloubů.

BUVOL V ROCE 2022
Pokud rok vodního Tygra Buvolovi přímo nepožehná, rozhodně ho pořádně
podpoří. Buvol se bude se cítit skvěle a od začátku února bude jeho aktivita
a produktivita oslňovat všechny okolo. Rok 2022 mu sice přináší rychlejší
tempo, než na jaké je zvyklý a v průběhu roku mohou být úkoly, s kterými se
dostane do skluzu, ale díky dobré organizaci času a soustředění vše zvládne.
Pokud jde o bohatství a majetek, období od poloviny června do září bude
skvělé, zejména pro ty, kteří uvažují o koupi nebo prodeji nemovitosti.
Pokud jde o bohatství a majetek, období od poloviny června do září bude
skvělé, zejména pro ty, kteří uvažují o koupi nebo prodeji nemovitosti.
V roce 2022 Buvol pravděpodobně udělá velké změny. Možná založí firmu,
najde nový vztah nebo změní zaměstnání. Ale výzva ke změně může přijít ve
zcela jiné oblasti jeho života. Aby vše v klidu zvládl, stačí, aby si udržel vnitřní
motivaci. Výzvy, které na něj čekají, musí přijmout a překonat je s klidem
a trpělivostí i když to může být velmi náročné. Trpělivost je vždy klíčem
k úspěchu a v této fázi bude muset být velmi vytrvalý a disciplinovaný. Dobré
věci přicházejí k těm, kteří tvrdě pracují. Nejlepší cesta pro něj je vytrvat,
dokud nedosáhne úspěchu.
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Jak se bude Buvolovi dařit podle prvku narození?

Dřevěný Buvol 1985
- V roce 2022 musí pracovat tvrději
Ohnivý Buvol 1997
- Vydejte ze sebe maximum, aby byl
každý den o něco lepší
Kovový Buvol 1961
- Každý den si dávejte nové cíle
Zemský Buvol 1949, 2009
- V roce 2022 se pokuste spát víc, abyste
byli šťastnějším člověkem
Vodní Buvol 1973
- Rok bez velkého pokroku, bez jasných
cílů a velkého plýtvání energií

Kariéra a finance
Rok Tygra přinese do jeho života nový směr v kariéře,
stylu práce, managementu, i denním rozvrhu.
Pokud se těmto změnám dokáže přizpůsobit, bude
to pro něj rok hospodářského růstu.
Pokud se naučí v případě potřeby požádat o pomoc
své spolupracovníky pomůže mu to jak s vyřešením
problémů, tak s včasným dokončením úkolů.
Pokud neodolá zapojení se do kancelářských pomluv,
hrozí mu ztráta důvěry, kterou si vybudoval.
Stagnace nebo potíže, se kterými se v minulosti setkal, mu pouze ukázaly
cestu, kterou je třeba se nyní vydat. Někteří Buvoli možná hledají štěstí v
zahraničí, což pro ně bude v roce 2022 skvělá volba. Stejně tak je pro ně více
než kdy dříve výhodné začít s dlouhodobějším vzděláváním.
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V příštích letech bude maximalizovat své investice do vzdělání. Pokud uvažuje
o změně oboru, je na to nyní ta nejlepší doba. Buvol by měl využít příležitost
získat další vzdělání a udělat vše pro zlepšení svého postavení na trhu práce,
ale i budoucí příjem. Oproti předchozímu roku se jeho finanční situace Největší
nárůst příjmů pocítí během jara.
Konec léta bude pro něj významným obdobím v podnikání, protože si v této
době vydláždí cestu pro lepší obchodní budoucnost. Do konce roku se objeví
atraktivní finanční příležitosti.
Pokud uvažuje o založení vlastní firmy, měl by si předem dobře prověřit
podmínky. Je pravděpodobné, že se na jeho cestě k osamostatnění objeví
nečekané potíže.
Buvoli, kteří uvažují o změně zaměstnání, nebo hledají práci mohou těžit z
dalších dovedností, které získali večerním studiem, nebo sebevzděláním. To jim
pomůže najít uplatnění v nových oblastech.
Finance Buvolů budou vyžadovat větší pozornost. Aby ze svých peněz v
letošním roce vytěžili maximum, budou muset bedlivě sledovat své útraty a
pokud možno se vyhýbat zbytečným nákupům. To jim umožní je později použít
na výhodné investice.
Při větších nákupech nebo investicích je potřeba, aby před podpisem smluv
požádal o pomoc odborníka, který je zkontroluje. Jinak existuje riziko, že Buvol
přehlédne důležité detaily, které by mohly přinést komplikace.
Také by se měl vyhnout nákupům drahých spotřebičů na splátky. Pokud se
Buvol v tomto roce vyvaruje impulzivních nákupů a bude opatrný při nákupech,
může své finance dobře využít a během roku Tygra nebude mít finanční potíže.
Křišťál Jehlan je ideální podporou pro
Buvolovo podnikání. Představuje
aktivní, mužskou, jangovou energii.
Uplatní se všude, kde je potřeba
podpořit aktivitu a podnikavost,
zejména v pracovním prostoru,
obchodech a kancelářích
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Zdraví a kondice
Nové příležitosti, nečekané změny a události, které se v životě Buvola
odehrávají, by neměly odpoutat jeho pozornost od péče o zdraví. Pozornost by
měl věnovat zejména žaludku a trávení. Náročné emoce, které rok Tygra
přináší, by mohly nepříznivě ovlivnit jeho trávicí systém. Také by se měl
zaměřit na péči o pokožku a v případě potíží neodkládat návštěvu
dermatologa.
Občas se mohou objevit potíže se spánkem. V období zvýšeného stresu se
mohou projevit menší alergie. Mohou se také objevit výkyvy nálad hněv a
úzkost. Musí se naučit zvládat svou náladu a emoce co nejdříve. Pomalé
cvičení, meditace, nebo jen pozornost ke svým pocitům přinesou potřebné
zklidnění a mnohem pozitivnější náhled na život.
Filozofie, spiritualita nebo náboženství mu pomohou uzdravit se a zaměřit
pozornost na pozitiva, které mu rok Tygra přináší.

Trojice šťastných rybek
symbolizuje hojnost, plodnost kreativitu, aktivitu, zdraví, radost
ze života a svobodu pohybu.
Zavěšené v místě, kde se Buvol
často zdržuje mu budou
připomínat nezbytnost
pravideléného pohybu.
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Láska a vztahy
2022 je rokem regenerace a rok vodního
Tygra umožní Buvolovi splnit si milostné sny.
Vztah mu může přinést více víry, optimismu
a lehkosti. Bude to pro něj jako objevení
nového světa a nebude toužit po ničem
jiném, než po štěstí se svou láskou. Mnoho
Buvolů, kteří mají dlouhodobý vztah se
odhodlá k jeho posunutí do další fáze.

Vzhledem k tomu, že v tomto roce dochází k emocionální změně v jeho
milostném životě , bude se muset přizpůsobit novým zkušenostem
a situacím, aby se vyhnul neshodám a problémům.
V březnu a srpnu může ve vztahu narazit na potíže a nedorozumění. Jsou
to období, v kterých může vzniknout pocit odcizení se partnerovi. Ti, které
zmáhá stres nebo mají duševní potíže, by se měli partnerovi svěřit
a prodiskutovat situaci. To jim pomůže získat podporu a partner pochopí
proč se jeho nálada v poslední době změnila.
Celkově vypadá milostný život Buvolů v roce Tygra slibně. A dobrá
komunikace pomůže jejich vztah posílit.
Buvol letos objeví nové způsoby, jak se sladit s milovanou osobou.
Problémy, které ho v minulosti trápily, pomalu zmizí. Je to, jako by ve
vztahu nalezl novou úroveň stability.
Velký význam bude mít také jeho vztah s rodiči a příbuznými partnera.
Nesezdaní, se mohou v roce 2022 oženit.
Nezadaní Buvoli mohou být „zakoukaní“ do osoby. Která žije v jejich
blízkosti a získala si je svým pohledem na svět, inteligencí, možná
i ambicemi. Rok je nakloněn navázání významného vztahu s někým
novým. Aby si ho užívali naplno a pomohli mu růst, měli by být
ochotni zkoušet nové věci, které by za normálních okolností byly mimo
jejich komfortní zónu.
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Buvolův společenský život vypadá slibně a může se těšit na spoustu zábavy při
čase stráveném s příbuznými a přáteli. Přesto by měl zaměřit pozornost na
posílení vztahů se členy rodiny a iniciovat příležitosti k setkání.
Stejně jako v práci, i v rodinném a společenském životě by se měl vyhýbat
pomluvám.
Rodinný život mu přinese spoustu potěšení především zvýšené pozornosti
a dostatku času, který jí věnuje.

Pár MANDARINSKÝCH
KACHEN symbolizuje
dobré a trvalé partnerství.
Mandarinská kachna žije
v páru a nikdy nemění
partnera. Nezadaným
pomohou najít lásku.
Celkově
Celkově čeká Buvola slibný a úspěšný rok. A to zejména pokud se dokáže
přizpůsobit a nebude rigidně trvat na starých pravidlech.
Letos mu kryje záda chytrá a aktivní Myš. Její podporu si zajistí talismanem s
její podobou, který bude nosit při sobě.
Příznivé měsíce: květen, říjen, listopad
Nepříznivé měsíce: srpen a prosinec

Nezapomeňte, že před začátkem roku
Buvola je potřeba vyměnit Feng Shui
talismany, jejichž energie se již
vyčerpala. Především repliky čínských
mincí a zrcátka Ba Gua.

Tygr
Noblesní a zaměřený na cíl.
Tygr (chu) žije ve znamení Kovu, jež předurčuje jeho silnou intuici.
Z barev mu vládne zelená, symbol jara a relaxace.
Je personifikací síly, odvahy energie a všeho, co s tím souvisí. Je rozený
vůdce, plný optimismu a nápadů. Má rád překvapení a dokáže naplno užívat
života. Lidé narození v tomto znamení jsou odvážní a aktivní. Milují výzvy
a dobrodružství.
Ideálním partnerem jsou nezávisle konající odvážlivci narození ve znamení
Draka, Vepře, Koně nebo Psa.
V představách starých Číňanů byl Tygr král suchozemských zvířat, partner
Draka (vládce vodních tvorů). Byl nejmocnějším a nejhrozivějším zvířetem,
proto se stal vzorem odvahy a symbolem vojenské chrabrosti.
Je účinným postrachem démonů a zlých duchů..
V čínské kultuře je považován za strážce dětí. Proto kojenci a malé děti nosí
boty a čepice se vzorem tygří kůže, které je chrání před nebezpečím a zlými
duchy.
Pro ty, jež se narodili v letech 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 a 2010. Pokud
jste se narodili v lednu nebo únoru, zkontrolujte zdarma své znamení zodiaku
na naší automatické kalkulačce.

Osobnost a vlastnosti
Tygr je laskavý a tolerantní. Jeho mysl podněcuje vše, co vyžaduje zapojit
fantazii. Málokdy se unaví. Dělá odvážná rozhodnutí a je těžké je ovládat.
Tygr je také náchylný dělat ukvapená rozhodnutí a může být netaktní až
bezohledný. Lehce navazuje známosti a vyhledává stále nová dobrodružství.
Bez ohledu na to, jakým překážkám čelí, nikdy se nevzdává.
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Tygr podle prvku narození
Kovový Tygr – Kovoví Tygři jsou zaměření na rodinu. Jejich
pracovní život a kariéra probíhají hladce, ale jen v případě, že
nebudou příliš sebevědomí a arogantní. Pokud budou trpěliví a
tolerantní, čeká je bezstarostný život.
Vodní Tygr – Vodní Tygři jsou přímí a na nic nečekají. Tvrdě
pracují a bez váhání jdou za tím, co chtějí. Se sňatkem a
založením rodiny by neměli spěchat. V mládí mívají problémy, ale
středním a vyšším věku je čeká štěstí.
Dřevěný Tygr – Dřevěný Tygr je čestný a odvážný. V životě ho
čeká štěstí a spokojenost. V manželství je obvykle šťastný a
pyšný na své potomky.
Ohnivý Tygr – Ohnivý Tygr má složitou povahu a rád se vzdělává.
V životě se setká s mnoha zajímavými, podporujícími a
úspěšnými lidmi.
Zemský Tygr – Zemský Tygr je komplikovaný a jeho nálady se
mohou extrémně měnit. Velice rychle je schopen přejít z ledového
chladu do nadšení a naopak. Ale protože je mimořádně
inteligentní svou povahu dokáže časem zkrotit a dosáhnout
úspěchu v životě.

Muž Tygr
Muž Tygr má dobrodružného ducha. Čím je to co chce riskantnější, tím více to
touží vyzkoušet. Nebojí se říci svůj názor nahlas a v kariéře mohou postupovat
agresivně. Je pozitivní a má vysoké estetické standardy. Romantika je mu zcela
cizí a tak hrozí, že jeho rodina bude chladná a nešťastná
Žena Tygr
Ženy narozené v roce Tygra jsou přitažlivé a fascinující. Milují svobodu projevu
prostřednictvím módy i práce. Jsou plné energie a přítulné jako kočky. A stejně
tak jsou jejich drápky v případě potřeby ostře nabroušené.
Jsou inteligentní a trpělivé a schopné zapadnout do každého prostředí. Jsou
skvělé matky, které dokážou dát svým dětem svobodu a respektovat je.
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Kompatibilita
Tygr nejlépe vychází s Vepřem, Koněm a Psem.
Partnerství s Vepřem je pro něj to nejlepší. Oba považují druhého za to
nejdůležitější v životě a jsou ochotni se pro druhého obětovat. Ve vztahu jsou
schopní být sami sebou a jejich shodné cíle vyrovnávají rozdíly jejich
osobností.
Kůň snadno přitáhne Tygrovu pozornost. Ve vztahu se budou respektovat
a podporovat.
Náročný a občas nepřístupný Tygr odhalí svou jemnost ve vztahu s věrným
a čestným Psem. Tygr bude Psa podporovat a pomůže mu překonat všechny
problémy.
Za nejméně vhodné je považováno je považováno Tygrovo spojení
s Opicí nebo Hadem.
Osobnosti Tygra a Opice jsou neustále ve střetu. V životě chtějí a potřebují
různé každý něco jiného. Tento vztah může skončit jen hádkami a spory.
Ve vztahu Tygra a Hada je téměř nemožné najít vzájemné porozumění. Jejich
vztah bude plný podezírání a citového chladu.

Kariéra a finance
Tygři jsou rozenými vůdci. Pokud budou nuceni vykonávat stále dokola
nudnou monotónní práci, nebudou se snažit o dosažení dobrého výsledku.
Potřebují najít práci, při které využijí své dovednosti. Práce by pro ně neměla
být výhradně způsobem výdělku. Měla by být nedílnou součástí jejich života.
Díky svému talentu k vedením skvěle uplatní ve vedoucích pozicích.
Je pro ně nezbytné, aby ovládli svou povahu. Jsou podezřívaví a naivní
současně. Pokud se k tomu přidá pokušení moci, mohou dospět k děsivým
rozhodnutím a projeví se jejich nedostatek respektu k ostatním.
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Zdraví a životní styl
Tygři mají citlivý žaludek a jsou vybíraví jedlíci.
Často mají slabost pro sladkosti a to může vést
k cukrovce nebo problémům se zuby.
Trpí nespavostí zaviněnou pracovním stresem.
Pravidelný odpočinek a otevřený rozhovor s životním
partnerem jim pomohou se uvolnit a stres omezit.

TYGR V ROCE 2022
Není pochyb o tom, že pro Tygra bude rok 2022 nezapomenutelný. Jeho
každodenní rutina se opakovaně převrátí vzhůru nohama. Uprostřed jara může
očekávat průlom kariéře, nebo peněžním příjmu. Tato možnost vyvolá u Tygra
velká očekávání, a proto bude mnoho dalších věcí odsunuto na vedlejší kolej.
Druhý obrat se pravděpodobně odehraje v období okolo poloviny roku 2022.
Nejen, že někteří lidé důrazně nesouhlasí s Tygrovými novými prioritami, ale
může také očekávat zásadní změnu v rodinném nebo sociálním kruhu. To ho
povede k přehodnocení priorit.
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Jak se bude Tygrovi dařit podle prvku narození?
Dřevěný Tygr (1974)
Měl by se vyhnout investování peněz do spekulací
založených na fámách.
Ohnivý Tygr (1986)
Tento rok má mu prospěje přijímat vše s lehkostí
a užívat si s rodinou.
Kovový Tygr (1950, 2010)
Pro kovového Tygra přišel čas k zhodnocení
minulých úspěchů. Ty mu dají příležitost postavit na
těchto základech další rozvoj.
Zemský Tygr (1998)
Jeho pozornost přitáhne vás někdo zvláštní. Vnitřní
klid a znalosti této osoby mu zprostředkují klid
a jistotu.
Vodní Tygr (1962)
Tvrdá práce předchozích let mu konečně přinese
úspěch, který umožní splnit peněžní sliby.

Kariéra a finance
Rok 2022 bude charakterizován mimořádnou energií, která Tygrovi pomůže
se finančně stabilizovat. Objeví se nové pracovní příležitosti a může si být
jistý tím, co dělá. Stavět bude na svých schopnostech, znalostech, logice
a praxi. To, co zvládne udělat v první polovině roku, mu pomůže překonat
slabší měsíce od července do prosince. Ty budou z finančního pohledu
trochu náročnější.

V březnu má Tygr šanci vydělat peníze snadno a relativně rychle. Jen nesmí
zapomínat na opatrnost a prověření smluv i nových partnerů. Nové zisky
mohou pocházet také od některých členů rodiny nebo z investic.
Na druhou stranu je období mezi srpnem a zářím vhodným obdobím na
žádosti o bankovní půjčku, hypotéku nebo oslovení lidí, kteří budou
financovat jeho projekt, nebo mu půjčí peníze, které potřebuje na rozvoj
podnikání.
Mnoho Tygrů, udělá v kariéře velké změny k lepšímu. Rok Tygra obvykle
přinese do jeho pracovního života mnoho změn. Po celý rok by měl být
schopen plně těžit z tohoto vlivu a udělat ve své kariéře pořádný pokrok.
Ti, kteří chtějí změnit zaměstnání, nebo kteří hledají práci, by měli být schopni
snadno najít novou pozici s velkým příslibem do budoucna. Tygr musí zůstat
při hledání ve střehu a také požádat o radu ostatní, protože by se
o příležitosti mohl dozvědět náhodou.

Tygři, kteří mají ve svém zaměstnání stabilní pozici, mohou v rámci firmy
objevit nové příležitosti k růstu, který jim přinese vyšší postavení a tomu
odpovídající odpovědnost.
Finančně se bude Tygrovi dařit. Díky změně zaměstnání nebo povýšení si
bude moci hodně Tygrů odložit peníze stranou, nebo je šikovně investovat.
Co se týká větších nákupů, měl by se Tygr vyhnout utrácení za luxusní
předměty, které nepotřebuje. Lepší bude, když je odloží stranou na budoucí
investice. To mu do budoucna zajistí lepší finanční pozici.
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Zdraví a kondice
Zdraví a vnitřní stabilita Tygra budou nevyrovnané. Větší výdej energie přinese
stres a vnitřní napětí. Opatrnost a péče o sebe jsou na místě. Stres způsobí
bolesti hlavy, náchylnost k drobným nehodám, ale i hrozící operace. Tygr by si
svého zdravotního stavu měl rozhodně pečlivě všímat. Včasné řešení potíží
může předejít pozdějšímu závažnému stavu.
Sport a lehké pohybové aktivity mu pomohou udržet fyzickou a duševní
pohodu a možná i nové kontakty, získané při sportu.
Tygr má tendenci nabrat si více úkolů, než je pro něj dobré. Velký stres
z pracovních nároků může zavinit vyhoření. Vyhradit si čas na odpočinek je pro
něj nezbytné.

Želvy generací pro podporu
zdraví a dlouhověkosti.
Skvělé pro podporu rodinné
soudržnosti a harmonizaci
mezigeneračních vztahů.
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Láska a vztahy
V roce 2022 se Tygr budete cítit nervózní
a nejistý ze všeho, co souvisí s jeho
emocionálním životem. Pokud odhodlá
změnit to, co mu již nevyhovuje a dohodne
se s partnerem na potřebných krocích,
umožní mu to oživit partnerský vztah tak,
že v něm oba najdou nové štěstí
a spokojenost.
Nová dohoda umožní vztahu obnovu, a vrátí
do něj vášeň.

Tygři, kteří mají dlouhodobý vztah se mohou rozhodnout pro uzavření
manželství. Pokud ano, tak musí během příprav na svatbu zachovat klid
a vyhnout se zbytečnému stresu.
Nezadaní Tygři budou mít pravděpodobně několik nezávazných vztahů,
než potkají někoho, kdo se ukáže být obzvlášť důležitý. V tomto případě
by se měli vzdát zbytečného přemýšlení a dát nové osobě šanci vstoupit
do jejich života.
Rodinný život Tygra by měl do jeho života vnést spoustu radosti a v roce
2022 bude moci v domácnosti hodně dokázat. Tygr by se měl vyvarovat
jakýchkoli unáhlených rozhodnutí kolem domu, protože bude mít
mnohem větší úspěch, když si najde čas na prodiskutování změn
s partnerem a zvážení možností projektu a případných změn.
Společenský život Tygra vypadá velmi slibně a během roku se může těšit
na řadu společenských příležitostí. Tygr si užije zábavu a podpor od přátel
a blízkých. Měl by se snažit zůstat v kontaktu s těmi, kteří jsou pro něj
důležití.
Mandarínské kachničky
vystavené v ložnici, nebo
jako přívěsek na tašce
podpoří nalezení nového
romantického vztahu a
dodají novou energii
tomu stávajícímu.
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Celkově
Celkově to pro Tygra vypadá na velmi
příjemný a obohacující rok se spoustou
příznivých změn v životě. Prospěje mu
čas strávený s rodinou, který upevní
jejích vztahy a prohloubí vzájemnou
důvěru.
V zodiaku je spojen s Vepřem. Pro svou
ochranu by měl mít vždy u sebe
přívěsek na klíče nebo talisman s
Vepřem.
Příznivé měsíce: únor, květen, říjen
Nepříznivé měsíce: duben a září
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Kůň
Kůň (ma) patří Ohni a jihu a s nimi spojované červené barvě,
přinášející štěstí, sílu a rodinný blahobyt.
Je intuitivní, dokáže relaxovat, je symbolem rychlosti a trpělivosti. Stojí pevně
na zemi, je vřelý, usměvavý a povídavý, otevřený a proto často obdivovaný.
Ale pozor na jeho proměnlivost, přátelskost se může snadno změnit
v neomalenost.
Jako dobrý vypravěč je rád v centru pozornosti, zajímá se o záležitosti
druhých a ti se mu často svěřují. Někdy ovšem není schopen udržet tajemství.
Je to svobodný duch, který potřebuje dostatek prostoru, aby mohl být sám
sebou.
Je impulzivní, často se nadchne novými myšlenkami, ale ne vždy je dokáže
realizovat. V práci se soustředí vždy jen na jeden problém. Má pevné zdraví
a velkou psychickou odolnost.
Kůň je romantický, pod lehkovážností ukrývá vnitřní pochybnosti a vyžaduje
povzbuzení, něžnost a pochopení, nejlépe od partnera zrozeného v roce Opice,
Tygra, Kozy nebo Psa.
Platí pro ty, se se narodili v letech 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 a 2014. Pokud
jste se narodili v lednu nebo únoru, zkontrolujte své znamení zodiaku na naší
automatické kalkulačce.

Osobnost a vlastnosti
Kůň je plný energie natolik, že na jeho blízké to může být občas až příliš.
Je pilný, sportovně založený a neochvějně věří na splnění svých snů.
Spíš než sláva a bohatství ho motivuje touha po štěstí. Očekává, že ostatní
budou pracovat stejně zběsilým tempem jako on a nechápe, proč to není
možné.
Jeho protichůdné vlastnosti vycházejí z neustále se měnících emocí. Nemá
velkou trpělivost a snadno se rozčílí. Jakmile se uklidní, brzy na vše
zapomene.
Jeho největší chybou je, že je ke svým chybám slepý.
LUDMILA DJEMEL
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Kůň podle prvku narození
Kovový Kůň je milý a pozitivní. Díky svému jednoduchému
myšlení může druhé zranit, aniž by si toho byl vědom. Klade velký
důraz na lásku a potřebuje partnera, který dokáže tolerovat jeho
chyby.
Vodní Kůň bývá emocionální a netrpělivý, ale i přesto jsou jeho
přátelství trvalá. V práci snadno získává uznání nadřízených.
Lehce se seznamuje
Dřevěný Kůň má bohatou fantazii. Na vše se dívá ze své
jedinečné perspektivy a ochotně vyjadřuje své názory. I přes svou
citlivost skvěle zvládá vedoucí pozice.
Ohnivý Kůň je oslnivý a energický. Jako přirozený vůdce zcela
samozřejmě určuje trendy. Díky svým schopnostem a s pomocí
přátel je schopný vyřešit jakýkoli problém. Špatně zvládá kritiku.
Zemský Kůň je doslova pracovní fanatik. Je optimistický a milý,
rád pomáhá druhým a má spoustu přátel. Všichni, co ho znají ho
oceňují a to i přes to, že bývá netrpělivý a občas chybuje. Aby
dostal to, po čem touží, musí vytrvale pracovat.

Muži narození ve znamení Koně jsou nezávislí a touží po svobodě. Jsou
bezstarostní a upřímní. Díky svému smyslu pro humor a nesobeckosti jsou
vítaní v každé společnosti. Ochotně pomáhají druhým.
Sami sebe často přeceňují. I když dobře znají své chyby, je pro ně těžké se
změnit.
Ženy narozené ve znamení Koně jsou krásné a vyzařují radost ze života. Někdy
jsou jemné a krotké, jindy divoké a plné energie. Pokud se věnují tomu, co je
baví, obvykle jsou úspěšné.
Bývají nerozhodné a spíš než by vytvářely jasný plán, nechávají výsledek na
osudu.
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Kompatibilita
Kůň nejlépe vychází s Kozou, Tygrem a Psem.
Nejvíce se k němu hodí Koza. Přitahuje ho její něžnost a ona mu dává pocit
naplnění.
Tygr je ochoten za získání Koně bojovat. Jejich vztah ne silný a pravdivý.
V Psovi najde Kůň partnera pro život i práci.
Za nejméně vhodné se považuje partnerství Koně s Myší, Buvolem a
Koněm.
Povahy Koně a Myši jsou v neustálém střetu. Je to ta nejméně vhodná
kombinace a jejich společný život bude plný bolesti.
Mezi Koněm a Buvolem přetrvává komunikační nepochopení a jejich vztah
je chladný.
Kůň s Koněm jsou v partnerství nekompatibilní. V podnikání dobře
spolupracují, ale jsou si příliš podobní na to, aby jejich manželství vydrželo.

Kariéra a finance
Koně dávají přednost práci, kde mohou uplatnit svou efektivitu a hodí se
pro technické obory,

žurnalistiku a obchod. Jsou ve svém živlu, když mohou ukázat svou
pohotovost a rychlé reflexy.
Naopak jednoduchá a rutinní práce jim obvykle nevyhovuje.

Koně často mění své postoje a pocity a tak jim vyhovuje práce, kde čelí
častým změnám, kterým se dokážou snadno přizpůsobit.
Velmi často už mají hotový plán, zatímco se ostatní teprve snaží
zorientovat v situaci. Díky tomu se výborně uplatní v politice.
Pro dosažení spokojenosti je pro ně důležitá svoboda. Stereotyp je ničí.

Zdraví a životní styl
Koně jsou v neustálém pohybu. Jakmile dosáhnou jednoho cíle, bez přestávky
zamíří k dalšímu.
Díky neklidné povaze bývá jejich biorytmus často narušený. To může způsobit
zdravotní problémy, především onemocnění ledvin a jater.
Také v případě onemocnění, které způsobuje bolesti na hrudi, by měli být
opatrní a vyhledat lékaře.
Aby předešli zdravotním problémům, musí zklidnit své zběsilé tempo. Drobné
zdravotní potíže mohou přejít ve vážné onemocnění. Celkově má Kůň pevné
zdraví, ale k jeho udržení potřebuje pravidelný odpočinek.

KŮŇ V ROCE 2022
Podle čínského horoskopu přinese rok 2022 zásadní změny v životě těch, kteří
se narodili v roce Koně. Všechno, o čem kdy snili, se jim může vyplnit. Mohou
se připravit na šťastný rok 2022, který jim vydláždí cestu k úspěchu.
Tvrdě pracují a zároveň jsou chytří, to se jim v roce Tygra vyplatí. Co se týče
financí, situace bude vypadat dobře. V jejich kariéře je také vše připraveno
na krok vpřed. S největší pravděpodobností si vyberou konkrétní lidi, se
kterými budou pracovat. Tento tým bude extrémně dobře koordinovaný
a efektivní. Harmonie, která v něm zavládne, přivede každého z jeho členů
ke značnému finančnímu zisku. To je pro Koně opravdu skvělá zpráva, v roce
2022 bude mít opravdu ambiciózní plány.
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Jak se bude Koni dařit podle prvku narození?

Dřevěný Kůň (1954, 2014)
Po zdravotní stránce bude v pořádku, ale finanční situace bude
pravděpodobně trochu stagnovat
Ohnivý Kůň (1966)
Čeká ho lepší rok než ten minulý. Šance na povýšení je značná.
Kovový Kůň (1990)
Rok Tygra pro něj bude prosperující a bohatý. A to jak v kariéře, tak
v rodinných vztazích.
Zemský Kůň (1978)
Čeká ho rok, v kterém musí každý plánovaný krok předem pořádně
promyslet.
Vodní kůň (2002)
Bude to prosperující rok. Dobře odvedená práce a sebe-propagace
mu přinesou úspěch a spokojenost.

Kariéra a finance
V roce 2021 měl Kůň pocit, že úsilí, které vynaložil, bylo zbytečné
a hodnotil ho jako selhání. V roce Tygra uvidí, že se před ním otevírají
nové dveře a přicházejí nové možnosti. Aby k nim získal přístup, bude
muset projít značnou osobní proměnou, protože nové příležitosti jsou
doprovázeny změnou hodnot.
Bude muset odložit vše, co mu již neslouží, aby si vybudoval nový
způsob obživy. Nyní se musí rozhodnout pro nový směr, kterým se
bude jeho kariéra ubírat. Už se tomu nemůže vyhnout. Je to pro něj
unikátní příležitost. Jeho prioritou bude zvýšit svou kupní sílu a
nakupovat více hmotných statků, což je téma, které by se pro něj
mohlo stát trochu obsedantním, protože ho může použít k tomu, aby
se vyhnul jiným typům problémů.
Od března do července ho čínský horoskop zvýhodňuje, takže bude
mít příležitost učinit rozhodnutí, která mu pomohou stát se v krátké
době finančně nezávislým.
Zaměstnaní Koně se budou v práci muset přizpůsobit novým
pravidlům a systémům. Po překonání počátečního odporu zjistí, že
jim to dává příležitost ovládnout nové dovednosti a případně
i šanci na přesun do nového oddělení firmy. Ti, kteří nastoupili do
nového zaměstnání mohou využít vedení od zkušenějších kolegů.
Získají tak nejen znalosti, ale také posílí své postavení mezi kolegy.
Koně, kteří uvažují o změně zaměstnání, nebo hledají práci mají
velkou šanci na úspěch. Možná se rozhodnou pro nabídku, která jim
přinese nové karierní zaměření. To se může v budoucnu ukázat jako
velmi dobrý krok.
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Měl by si zvyknout odkládat peníze stranou pravidelně. Díky tomu p
Příjmy pro Koně vypadají velmi slibně. Pokud peníze dobře využije,
bude vše v pořádku. Bohužel má tendenci hledat zkratky a nechat se
zlákat systémy rychlého zbohatnutí. Když se něco zdá příliš dobré na
to, aby to byla pravda, obvykle to tak je. Bylo by moudré, aby probral
finanční situaci nejen s partnerem, ale i zkušeným odborníkem. Díky
tomu se vyhne zbytečným problémům a ztrátě peněz.
Měl by si zvyknout odkládat peníze stranou pravidelně. Díky tomu
předejde stresovým situacím při nečekaných větších výdajích.

Jako podporu v podnikání může Kůň
vystavit sošku Buddha a Drak. Ta je
ideální na podporu všech záležitostí
dotýkajících se peněz a obchodování.
Energie moudrého Buddhy je posílena
silou
a mocí Draka.

Zenová zahrada MONÁDA Vnese do jeho
pracovního prostoru esenci klidu,
harmonie a duchovní síly. Pomůže mu
nastolit rovnováhu a lépe zvládat
pracovní výzvy.
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Zdraví a kondice
Kůň se musí zaměřit na svůj stravovací režim. Chyby v jídelníčku nohou
negativně ovlivnit jeho imunitní systém. Omezení konzumace červeného masa
a zvýšení množství ovoce a zeleniny jsou dobrým krokem k jeho posílení.
Koně, kteří již trpí zdravotními problémy by jako doplněk léčby měli vyzkoušet
také alternativní metody, které urychlí léčbu.
Všichni Koně, kteří mají sedavé zaměstnání, nebo nejsou dostatečně fyzicky
aktivní, by se měli zaměřit na nalezení koníčků, které je rozpohybují. Získají tak
více energie, která se příznivě projeví nejen na jejich zdraví, ale promítne se i do
dalších oblastí jejich života.

Jako motivaci k aktivnějšímu pohybu
by měl zavěsit v místě, kde se často
zdržuje tušovou malbu Kůň.
Ta mu bude připomínat jeho
vrozenou touhu po aktivitě a pohybu.
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Láska a vztahy
2022 je doba, kdy ke Koni přijde láska v mnoha různých formách, od různých
lidí, a poskytne mu mnoho různých zážitků i věcí. Je jen na něm, aby jí věnoval
pozornost a správně se rozhodl. V roce 2022 bude mít Kůň v oblasti lásky a
manželství celkově dobré období. Pokud je již zadaný, nebo má vztah, mohou
nastat období, kdy pro něj bude těžší porozumět svému partnerovi.
Rok vodního Tygra by mohl přinést určité neshody v manželských vztazích.
Vzájemné porozumění a oddanost partnerovi však přinese dobré výsledky.
Jak rok postupuje, v lásce a manželství bude následovat mír a vyrovnanost.
Užijte si s partnerem radostnou a dobrodružnou cestu životem.
Když myslíme na lásku, obvykle myslíme na milence a spoustu romantiky, ale
každý by měl vědět, že všechny interakce, které v životě máme s lidmi,
zahrnují nějakou formu lásky. Na tuto formu lásky byste se měli zaměřit v létě.
Je to láska k lidem kolem vás, na kterou jste si už zvykli. Podívejte se, co pro ně
můžete udělat a co potřebují. Užijte si vědomí, že mnoho lidí vám nezištně
poskytne pohodlí, když to potřebujete.
Koně, kteří jsou ve vztahu nebo ženatí, mohou být vystaveni různým pokušením,
takže by si raději měli dávat pozor. Není čas flirtovat ani testovat různé
možnosti. Toto není dobré období na hádky. Naopak je nutné zaměřit se na
harmonickou komunikaci a vzájemné pochopení. Případné potíže je potřeba
okamžitě řešit. Odkládání by jen zhoršilo situaci.

V případě že uvažuje o rozšíření rodiny, je rok Tygra výborným obdobím.
Když se to podaří, bude mít Kůň rodič velký respekt k bystré a odvážné
povaze mladého Tygra. Obě tato znamení se rádi učí nové věci a zapojují
se do nových aktivit. Kůň a Tygr spolu budou mít skvělý vztah.
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Nezadaní Koně mají na flirt veškerý čas na světě. Láska je ve vzduchu a mohou
si najít nové partnery. Koně, kteří si v minulých letech užili potěšení
z nezávazných vztahů nejspíš dospějí k rozhodnutí, že je čas na změnu
a najdou si stálého partnera. Celkově vzato, láska pro ně může být v roce 2022
velmi vzrušující součástí života. To kim přinese do života strukturu a podporu
a umožní jim velký osobní růst.
Domov a rodinný život Koně vypadá velmi dobře, i když v roce 2022 může
mezi členy rodiny občas docházet ke sporům a hádkám. Kůň může svým
klidným přístupem udělat hodně pro udržení rodiny v harmonii a štěstí.
Společenský život mu může v roce 2022 přinést spoustu radosti a měl by se
snažit přijímat pozvání, když je to možné. To mu přinese nejen zábavu, ale
i chvíle relaxace a odpočinku. Kůň si letos může opravdu užít čas strávený
s přáteli a blízkými a neměl by se vyhýbat ani poznávání nových lidí.

Zadaní Koně mohou v ložnici, nebo
sektoru Partnerství na jihovýchodě
zavěsit tušovou malbu PTÁČCI
LÁSKY. Ti symbolizují šťastnou
a harmonickou partnerskou dvojici.
Podporují fungování manželského
vztahu a trvající harmonii.

Ti, co touží po dítěti zavěsí malbu
Granátové jablko.

Celkově
Celkově se zdá, že rok Tygra bude pro Koně slibný, i když možná bude muset
v roce 2022 vyřešit některé spory s ostatními. To mu v dalším období pomůže
vyhnout se mnoha dalším potížím.
V zodiaku je spřízněn Kozou. Pro svou ochranu by měl mít vždy u sebe přívěsek
nebo talisman Koza.
Příznivé měsíce: březen, květen, červenec
Nepříznivé měsíce: Leden a říjen
Pro zharmonizování energií a využití možností roku by se měl zaměřit také na
harmonizaci Létajících hvězd která je součástí této předpovědi.
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Koza
Koza je spojována se zemí a žlutou barvou úrodné půdy, která
přináší prosperitu a úspěch. K tomu napomáhá její rozvaha
a pečlivost. Vyznačuje se vřelostí, vlídností a tvůrčími schopnostmi.
Někdy projevuje značnou dávku pesimismu.
Je velice pečlivá a často myslí na jiné. Nerada vyvolává problémy
a stane-li se to, snaží se ze všech sil situaci napravit. Vyhýbá se konfliktům,
dává přednost klidnému řešení problémů a respektuje cizí názory. Bývá
až příliš citlivá, nedělá ukvapená rozhodnutí, a tak někdy promešká vhodnou
příležitost.
Ráda cestuje, je to rozená tulačka. Sní o prostém životě ve volnosti a v přírodě.
V práci nemá ráda přesný rozvrh a stres, její kreativita žádá svobodu
v rozhodování. Koza je emocionální, náchylná k slzám, stydlivá při setkání
s neznámými lidmi.
Partner musí být schopen ochraňovat její zranitelnost, ale současně jí též
umožnit rozvíjet její tvůrčí schopnosti. Nejvhodnější k této roli je člověk
narozený ve znamení Koně, Králíka nebo Vepře.
Platí pro ty, co se narodili v letech 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003
a 2015. Pokud jste se narodili v lednu nebo únoru, zkontrolujte zdarma své
znamení zodiaku na naší automatické kalkulačce.

Osobnost a vlastnosti
Kozy jsou odolné a překonají všechny obtíže. Jsou silné a jejich jemnost může
být zavádějící. Jsou tolerantní a motivované. Než se rozhodnou, dobře uváží
všechny aspekty. Nikdy nejednají bezohledně a své úkoly úspěšně dokončují.
Milují děti, zvířata i přírodu. Jsou velmi pořádné, ale také velkorysé co se týká
času a peněz. Jejich komunikaci s přáteli často komplikuje jejich
tvrdohlavost. Díky své mírné povaze si dokážou získat přátele. Jsou empatické
a vždy se snaží hledět na situace i z druhé strany. Nehádají se, ale když jsou
v nebezpečí, umí se účinně bránit.

LUDMILA DJEMEL
FENGSHUIPORADENSTVI.CZ

Koza podle prvku narození
Kovová Koza je skromná a ochotná obětovat se za své přátele.
Na druhé bere vždy ohled. Je velmi talentovaná. Pokud se
v dětství zaměří na hudbu nebo umění, dosáhne úspěchu.
Vodní Koza je laskavá a zodpovědná. Působí jemně, ale má
velkou vnitřní sílu. Ráda se řídí plánem a náhlé změny jí
nevyhovují. Žije
v klidu a vyjde s menším, ale stabilním příjmem. Skutečná životní
stabilita přichází až později v životě
Dřevěná Koza je přátelská a laskavá. Je velmi sympatická a vždy
ochotná pomoci. Nemá potřebu být obklopená lidmi. Miluje
samotu a to i v případě, že žije ve vztahu. V rozvoji kariéry se jí
daří více v zahraničí, než v rodné zemi.
Ohnivá Koza je vřelá a jemná. Málokdy je nespokojená. V mládí
mívá potíže, ale ve středním věku ji čeká pohodlný život.
V těžkých dobách vždy najde pomoc. Potřebuje podporu přátel.
Zemská Koza je spravedlivá a čestná. Její nepochopení situace
může být neúmyslně škodlivé. Její kariérní postup je plynulý
a stabilní. Vždy je schopná najít pomoc a vedení.
Ale v investování se jí obvykle nedaří. Musí předem uvážit
všechny možnosti a dát si pozor na sklony k chamtivosti.
Muži narození ve znamení Kozy jsou muži se vším, co k tomu patří. Jsou
upřímní a orientují se na rodinu. Snadno navazují kontakty a získávají
přátele. Ochotně pomáhají druhým. Nemají rádi tlak a nikdy nekritizují
ostatní. Pokud dojde k hádce, vždy se snaží ji co nejrychleji vyřešit. Rady a
tipy poskytují ve správný čas. Bývají pesimističtí a úzkostliví a je pro ně těžké
vidět pozitivní stránku věci. Touží po pozornosti a podpoře.
Ženy narozené v roce Kozy jsou spolehlivé a pozorné. Jejich pohledu
neunikne sebemenší detail. Mají sociální cítění a jsou citlivé na potřeby
druhých. Jsou vysoce motivované a zadané úkoly plní velmi dobře. V řešení
problémů nejsou právě nejlepší. Nerady poslouchají radí a práci tak
musí dokončit tou těžší cestou. Usilují o vysokou životní úroveň a vyhovuje
jim dobře organizovaný životní styl. Mnohdy si dělají zbytečné starosti a cítí
se nejistě. Oproti své laskavosti k druhým jsou k sobě tvrdé a nikdy nejsou
spokojené.

Kompatibilita
Koza nejlépe vychází s Koněm, Vepřem a Králíkem.
Nejšťastnější je spojení Kozy a Koně, v němž vzájemně nahrazují nedostatky
druhého. Kůň pomáhá Koze řešit problém a mají podobné standardy.
Koza potřebuje někoho, na koho se může spolehnout. A na tento úkol je
Králík tím nejlepším kandidátem.
Vepř má podobně vřelou a jemnou osobnost jako Koza. Vzájemně se
přitahují a podporují.
Za nejméně vhodné je považováno spojení s Buvolem, Myší a Psem.
Koza i Buvol jsou velmi tvrdohlaví. Ani jeden není ochoten ustoupit a jejich
vztah je velmi složitý.
Ve vztahu Kozy s Myší dochází často k nedorozuměním, která vztah oslabují.
Koza a Pes mají jen minimum společných zájmů. Proto jen těžko najdou
vzájemné pochopení.

Kariéra a finance
Koza ráda pečuje o druhé, proto jí vyhovuje kariéra ve službách. Skvěle
se uplatní jako zdravotní sestra, pečovatel, učitel, spisovatel a v dalších
souvisejících oborech. Postará se o každý detail a do práce vkládá celé
srdce.
Díky své inteligenci a citlivosti najde uplatnění také v umění. Vždy má
dostatek inspirace. Pro spokojenost v práci potřebuje stabilitu
a prostředí, kde se může cítit bezpečně. Práce v médiích nebo
investičních oborech pro ni vhodná není. Neklid těchto oborů v ní
vzbuzuje úzkost a zmatek.
Pokud vede tým, musí si zvyknout komunikovat se všemi jeho členy a ne
jen s několika vybranými, tak jak se jí občas stává.
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Zdraví a životní styl
Z pohledu čínského zvěrokruhu nepatří Koza právě k nejzdravějším. Má
slabší konstituci a změny ročních období na ni silně působí.
Její zdraví ale nejvíce ze všeho ovlivňuje její psychika. Často je frustrovaná
a stresovaná. Každý drobný problém upoutá její pozornost. Díky tomu je
neustále znepokojená a v napětí. Pokud neovládne svou mysl, hrozí jí
chronické nemoci.
Koza často trpí nachlazením. Běžnými příznaky jsou bolest v krku, rýma,
bolest hlavy. Také riziko srdečního onemocnění je u ní velké.
V chladném počasí se musí Kozy pečlivě oblékat, v létě jsou náchylné
k "chycení" nakažlivých chorob. Koza by neměla jíst studené jídlo.
Pravidelný sport jí pomůže posílit kondici.

KOZA V ROCE 2022
Koza je známá jako nejtajemnější ze všech dvanácti znamení čínského zodiaku.
Její charisma bude velmi silné a kromě toho udělá jen velmi málo chyb. Stručně
řečeno, v roce 2022 bude úspěšná a populární.
Přesto se bude občas cítit nepochopená a bude pro ni obtížné vytvořit si vnitřní
stabilitu. Pokud nemá dlouhodobého blízkého přítele nebo partnera, ani letos
nenajde nikoho, kdo bude schopen ji zvládnout také na emocionální úrovni.
Většinu času ale bude zaneprázdněna výzvami a příležitostmi souvisejícími s
prací, pověstí a penězi, takže ani nebude mít na hledání vztahu mnoho času.
Rok 2022 pro ni bude úspěšný a pokud se na své projekty naplno zaměří, její
odměny budou oslňující.

LUDMILA DJEMEL
FENGSHUIPORADENSTVI.CZ

Jak se bude Koze dařit podle prvku narození?
Dřevěná Koza (1955, 2015)
Čeká ji šťastný a prosperující rok, ve kterém bude obklopena nebo
vyhledávána důležitými lidmi.
Ohnivá Koza (1967)
Rok Tygra jí přinese dobré zprávy o členech rodiny, s kterými není
v pravidelném kontaktu. V práci bude její dobrá pověst vzrůstat.
Kovová Koza (1991)
Některé problémy, které ji v minulosti trápily, se promění ve skrytá
požehnání.
Zemská Koza (1979)
Její plány se zrealizují bez přílišného úsilí a bude mít štěstí ve všem,
co podnikne.
Vodní Koza (1943, 2003)
Může mít menší zdravotní problémy, ale to jí nezabrání dosáhnout
důležitých úspěchů nebo neočekávaných finančních zisků

Kariéra a finance
Pro Kozu, bude rok 2022 mnohem úspěšnějším rokem i v podnikání. Pokud
se v roce Buvola cítila vyčerpaná a opomíjená, rok Tygra tuto energii velmi
rychle promění. Bude pro ni snadné zrealizovat plány, vstoupit do nového
projektu, nebo shromáždit kolem sebe lidi, kteří jí s ním mohou pomoci.
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Také by ji mohlo zaujmout zaměstnání, v kterém může nějakým způsobem
přispět ke zlepšení společnosti nebo komunity, ve které žije. Stále hůř snáší
práci ve velkých korporacích. Její pozornost se soustředí na svobodu
a kreativitu, kterou jí soukromé podnikání může zajistit.
Snáze než v předchozím roce dokončí dlouhodobé projekty a také se zaměří
na nové možnosti a výzvy. Ty jí mohou v příštích měsících přinést zajímavé
výsledky.
Rok Tygra pravděpodobně přinese do pracovního života Kozy nečekané
odměny a příležitosti a bylo by moudré tohoto energetického vlivu využít.
Ti, kteří chtějí změnit kariéru, nebo hledají práci, mohou mít letos více štěstí
pokud se rozhlédnou také po příležitostech, které se objeví mimo jejich
původní profesní zaměření. Koza by měla najít zaměstnání na dobré pozici
s velkým potencionálem do budoucích let.
Rok vodního Tygra ovlivní její finance a v této oblasti u ní dojde k zásadním
vzestupům i pádům. Pokud investuje větší částky, obezřetnost je na místě.
V únoru by se svými penězi měla nakládat zvlášť opatrně. Musí se vyhnout
extravaganci a udržet vyrovnaný rozpočet. Pokud to nezvládne, může to být
začátkem pro finanční potíže trvající po celý rok. Léto bude v podnikání
poměrně významné, protože by mohla udělat důležitá rozhodnutí týkající
se kariéry a obchodní budoucnosti.
Koza ráda nakupuje a v tomto roce se může rozhodnout pro velkou investici,
jakou je například byt, dům, nebo auto. Pečlivý předběžný průzkum jí umožní
dosáhnout nejlepších možných podmínek.

K překonání potíží
s pracovními projekty
a rychlejším dosažením
jejích záměrů jí pomůže
soška Ganeši na
pracovním stole nebo
v jeh blízkosti.

Zdraví a kondice
V roce Tygra se musí zaměřit na péči o tlusté střevo a při potížích neodkládat
návštěvu lékaře. Preventivní vyšetření předejde vážnějším zdravotním
problémům.
Kozy jsou mlsné, ale tentokrát musí opravdu dbát na svou výživu a množství
jídla, které sní.
Sektor zdraví je letos zasažen nepříznivou Hádavou hvězdou a je nezbytné ho
správně zharmonizovat zejména pro Kozy, které trápí dlouhodobé nebo
chronické obtíže je to velmi důležité.
Koze prospěje větší fyzická aktivita a to zejména v případě, že má tendenci žít
neaktivním způsobem. Rok Tygra je pro ní skvělou příležitostí vyzkoušet nové
aktivity a koníčky. To jí pomůže posílit chuť do života a následně přinese
příležitosti i v jiných oblastech.
Ve stresových obdobích je důležité, aby si udělala čas na zklidnění, procházku
nebo meditaci. To jí pomůže dosáhnout těch nejlepších výsledků.

Vhodný talisman nebo
ochranný náramek jí
pomohou vytvořit
zdravější rovnováhu,
překonat stres a upevnit
zdraví.

LUDMILA DJEMEL
FENGSHUIPORADENSTVI.CZ

Láska a vztahy
V roce 2022 jí zhodnocení minulých partnerství umožní vidět vše jasněji a zlepší
její romantické vztahy. Musí si udělat čas, podívat se zpět na cestu, kterou prošla
ve svých předchozích vztazích a položit si ty správné otázky. Musí přemýšlet
o tom, zda je šťastná, zda jsou uspokojeny její potřeby, zda se cítí dobře a jak
může postupovat.
Nakonec se její emocionální vazby posílí. Dokonce ji může začít lákat vstup do
manželství a to i přes to, že o něm dosud neuvažovala.
Rok Tygra přináší Koze mnohem vyrovnanější a více vzrušující milostný život,
než tomu bylo doposud. Položí pevné základy vztahu a během následujících
dvanácti měsíců ho posune na další úroveň. Letos se může těšit na velmi
láskyplný vztah a měla by se snažit plánovat aktivity a výlety, kdykoli to finance
a volný čas dovolí. Pomůže jí to upevnit vzájemné vazby a také přinese do
vztahu fantastické chvíle a vzpomínky.

Nezadaní si užijí skvělý rok při seznamování a flirtování se zajímavými
potencionálními partnery. V září mohou mít neuvěřitelné a vášnivé setkání,
takže by měli být připraveni.
Dlouhodobé a hluboké milostné vztahy budou vzkvétat a všichni ostatní
se spokojí s láskou na průměrné úrovni. Nezadaní, budou náchylní
ke krátkodobým, povrchním vztahům.
Zavěšení páru křišťálových
kuliček jin a jang v ložnici, jim
pomůže upevnit vztah a
stabilizovat dynamiku mužské
a ženské energie.
Dítěti narozeném ve
znamení Kozy zavěste
do pokojíčku obrázek s jeho
znamením a pozitivní
afirmací, která podpoří
příznivé vlastnosti tohoto
znamení.

Celkově
Celkově čeká Kozu velmi úspěšný rok, který jí bohatě vynahradí to co se jí
v minulém roce nepodařilo zrealizovat.
Příznivé měsíce: leden, březen, listopad
Nepříznivé měsíce: červen a prosinec

Pro zharmonizování energií a využití možností roku by se měla zaměřit také
na harmonizaci Létajících hvězd která je součástí této předpovědi.

V zodiaku je spřízněna Koněm. Pro svou ochranu by měla mít vždy u sebe
přívěsek nebo talisman Kůň.
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Opice
Opice (chou) je zrozená ve znamení Kovu a bílé barvy,
tradičně spojované s podzimem, čistotou a zralostí.
Je přemýšlivá, tvořivá, agilní a chytrá. Opice je často považována za
nejinteligentnější bytost zvířetníku. Má dobrou paměť a neusiluje o maličkosti.
Je velice společenská, plná šarmu a humoru. Neskrývá své emoce. Dokáže
zachovat tajemství. Odpouští, ale nezapomíná. Je vždy plná energie
a tvůrčích nápadů. Opice je zábavný hráč s lehkým srdcem a má schopnost
dosáhnout všech svých cílů.
Opice je přizpůsobivá a schopná osvojit si nové dovednosti. Rychle reaguje
a málokdy nesplní své úkoly. Někdy bývá i ješitná a k druhým neuctivá.
Ideální je pro ni partner narození ve znamení Hada, Draka nebo Myši.
Platí pro ty, co se narodili v letech 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 200
a 2016. Pokud jste se narodili v lednu nebo únoru, zkontrolujte zdarma své
znamení zodiaku na naší automatické kalkulačce.

Osobnost a vlastnosti
Pro Opici je nejcharakterističtějším znakem její inteligence. V dětství získává
ocenění učitelů, v dospělosti profesionální uznání a místo ve vedení firmy. To
občas vede k aroganci.
Při rozhodování se soustředí výhradně na sebe.
Opice začne velmi snadno žárlit na toho, komu se daří lépe než jí. Je
soutěživá, což může být podle situace negativní i pozitivní. Všechny lidi okolo
sebe vnímá jako své učitele, dokáže přijmout kritiku a poučit se ze svých chyb.
Je klidná a myslí logicky. Vždy je schopná triumfovat a přes všechny potíže
nakonec zvítězit.

Opice podle prvku narození
Kovová Opice je skvělým řečníkem a své publikum doslova oslní.
Má v oblibě drobné žerty. To může mít negativní vliv na její
kariéru, protože ne každému se její vtípky líbí. Uzavřít manželství
je pro ni lepší až později v životě. Nebývá příliš oblíbená, ale
dosáhne úspěchu.
Vodní Opice je chytrá a miluje pozornost. Je rozeným vůdcem,
ale její arogance může její kariérní postup zpomalit. Práce na
sobě, vzdělávání se a rozvoj emocionální inteligence jsou pro její
úspěch zásadní. V životě má dobrou šanci na štěstí a úspěch, ale
pokud nebude opatrná, ztratí vše.
Dřevěná Opice je energická, ale mívá potíže se sebedůvěrou.
Ráda pomáhá přátelům a na oplátku od nich očekává podporu.
Práce ji stresuje. Bývá finančně úspěšná, ale často to je na úkor
jejího zdraví.
Ohnivá Opice má velké sny a plány a obchodně orientovanou
mysl. Její rodina je šťastná a milující. Běžná realita ji nudí a vždy
touží po dalším dobrodružství. Často je v pokušení a přemýšlí
o záletech, ale její život probíhá většinou hladce a stabilně
Zemská Opice je veselá a optimistická. V okolí nemá velkou
oporu, ale nebojí se obtíží. Vlastním úsilím dokáže získat úspěch
podnikání již v mladém věku. Díky tvrdé práci si později
v životě může užívat výhody finanční stability.
Muži narození v roce Opice jsou vtipní, nadšení a snadno rozesmějí
každého. Jsou zodpovědní a vědí, jak snadno získat to, po čem touží.
Jsou tvrdohlaví, trochu nezralí, ale tolerantní. Jiná znamení zodiaku se
soustředí na chyby druhých, ale oni se jimi nezabývají. Snadno odpouštějí
a mnohdy si ani nepamatují, co se událo. Jejich zájmy se často mění, proto
je pro ně náročné vytrvat. To může v jejich životě způsobovat problémy. Je
pro ně těžké udržovat dlouhodobé vztahy.
Ženy narozené ve znamení Opice jsou společenské a snadno se spřátelí.
Ostatní jsou podvědomě přitahováni jejich půvabem a laskavostí. Mají
vysoké standardy a očekávání. Mají spoustu nápadů a jsou soutěživé.
Nevzdávají se navzdory obtížím. Nejsou závislé na sympatiích a podpoře
ostatních. Díky velké sebedůvěře mohou být jejich očekávání příliš velká.
Jsou zodpovědné a flexibilní. Rychle se přizpůsobí změnám a najdou nové
přátele.

Kompatibilita
Opice nejlépe vychází s Hadem, Myší a Drakem.
Vztah Opice s Hadem je velmi extrémní. Buď jsou naprosto kompatibilní, nebo
si naprosto odporují. Mají podobné osobnosti, ale jedna je jin a druhá jang.
Myš dokáže Opici povzbudit, když je potřeba. Pokud jsou spolu, je jejich vztah
plný smíchu a radosti.
Drak přináší do vztahu s Opicí radost a spokojenost. Pro Opici má doslova
magnetickou přitažlivost. Ta nemůže odolat Drakově vznešenosti, nezávislosti
a silné osobnosti.
Za nejméně vhodné je považováno spojení Opice s Tygrem a Vepřem.
Opice a Tygr jsou v neustálém střetu. Nedůvěřují si a stále spolu soupeří.
Vepř má odlišné životní cíle než Opice. Komunikace mezi nimi je obtížná
a jejich vztah netrvá dlouho.

Kariéra a finance
Opice není nikdy spokojená a chce vše vyzkoušet. Díky tomu se uplatní
v náročných a riskantních oborech. Dobře se jí daří v oblastech, které vyžadují
logické myšlení.
Orientuje se v mnoha oborech a tématech. To jí dává konkurenční výhodu.
Dokáže řešit složité problémy.
Může být profesionálním sportovcem, makléřem, detektivem, editorem nebo
právníkem.
Opice často mění své zájmy a to může na ostatní působit jako nezodpovědnost.
Proto je pro ni dobré pracovat jako nezávislý poradce nebo konzultant, nebo si
vybrat z nabídky krátkodobých zaměstnání.
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Zdraví a životní styl
Opice se o své zdraví nemusí příliš starat. Její silná konstituce je ideálním
vkladem pro zdravý život. Ale některé návyky mohou její
zdraví ohrozit. Její velká aktivita ji činí náchylnou k nehodám a zraněním.
Její organizmus si déle zvyká na zimní chlad a to obvykle vede k nachlazení
a bolesti v krku.
Opice by také měla
pečovat o své duševní zdraví. Záleží jí na tom, co si
myslí ostatní a díky tomu se snadno dostane do deprese. Úzký kontakt
s rodinou a přáteli a pravidelné cvičení jí pomohou udržet duševní rovnováhu.

OPICE V ROCE 2022
Ti co se narodili ve znamení Opice, mohou být negativně ovlivněni konfliktními
vlivy roku Tygra, protože Opice je s Tygrem v opozici.
Pro Opici nebude rok 2022 právě snadný. Možná doufá, že všemi nástrahami
projde hladce a se svou obvyklou lehkostí, ale tentokrát tomu tak bohužel
nebude. Občas to bude pořádně těžké a bude muset bojovat, ale nakonec ze
všeho vyjde silnější a odvážnější.
Každý den bude čelit výzvám a nečekaným změnám. Ukáže se, že i zcela
rutinní práce má své záludnosti. Něco ji bude neustále zdržovat v provádění
běžných činností. Možná bude muset čas od času pracovat přesčas.
Vliv Tygra přinese do jejího život nečekané výzvy a při jejich řešení by měla
být opatrná. Přes všechny překážky jí rok2022 přinese spoustu možností, jak
prožít rok Tygra příjemně a úspěšně.
Zní to všechno trochu děsivě a náročně, ale musí vytrvat a snažit se udržet
si nadšení. Optimismus a důvěra v to, že její tvrdá práce bude nakonec
odměněná, jí pomůže udržet tempo. Bude pokračovat tak dlouho, dokud se
úspěch nedostaví. Koncem roku 2022 určitě dosáhne alespoň dílčích úspěchů.
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Jak se bude Opici dařit podle prvku narození?

Dřevěná Opice (1944, 2004)
V roce 2022musí být trpělivá a opatrná.
Ohnivá Opice (1956, 2016)
Přestože se problémy zdají být velké, postupně se je podaří vyřešit a jejich
případné následky nebudou tak zlé, jak se původně zdálo.
Kovová Opice (1980)
Rok Tygra je pro ni rokem vážných nebezpečí. Pro každý sebemenší úspěch
bude muset vynaložit velké úsilí
Zemská Opice (1968 )
Klidný rok, který jí přinese menší zisky. Snadno se přenese přes starší
problémy.
Vodní Opice (1992)
Měli byste se snažit vyhnout se konfrontaci se svými protivníky nebo těmi, kteří
nesdílejí vaše názory.

Kariéra a finance
Po finanční stránce to pro Opici vypadá na celkem klidný rok. Nečekají ji žádné
velké starosti, ale také by neměla počítat s žádným velkým příjmem. Rok
Tygra jí přinese jasnější vizi pro udržení vyrovnaného rozpočtu.
Její příjem bude dostačující, ale bankovní účet bude ovlivňován výkyvy její
nálady. Rok 2022 bude od Opice vyžadovat větší pozornost a přísnější správu
financí. Některé faktury z loňského roku stále leží v jejím šuplíku a brzy dorazí
upomínky plus poplatky za zpoždění plateb. To rozpočtu vůbec nepomůže.
Správa peněz je pro Opici pravděpodobně tím nejproblematičtějším vůbec.
Společně s partnerem by se měli zamyslet nad možnostmi snížení fixních
nákladů a také se zaměřit na výdaje za volnočasové aktivity a impulzivní
nákupy.

LUDMILA DJEMEL
FENGSHUIPORADENSTVI.CZ

Pracovní oblast Opice se může tento rok ukázat jako velmi stresující a plná
překážek. Musí být opatrná a díky tomu brzy zjistí, že je dokáže obejít a ještě
využít ve svůj prospěch.
Celkově může v pracovní oblasti očekávat mnoho změn, které pro ni budou až
šokující. Pokud se dokáže rychle přizpůsobit, mělo by jí to dát příležitost naučit
se novým dovednostem. Opice se musí zaměřit na své silné stránky
a najít cestu, jak je uplatní při budování kariéry. Pokud se jí to podaří, bude pro
ni pracovní život mnohem radostnější.
Opice, které uvažují o změně kariéry, nebo hledají práci pravděpodobně zjistí,
že hledání trvá déle a je složitější než předpokládali.
Po celý rok bude muset být opatrná na své finance. Rok 2022 bude velmi rušný
a plný změn. To by mohlo vyčerpat její finanční rezervy. Jejich udržení na
dobré výši by mělo být její prioritou. Její finanční stabilitě prospěje, když se
vyhne impulzivním nákupům. Není to pro ni dobrý rok ke koupi nové televize,
nebo výměně jiných spotřebičů, pokud stále fungují.

Je důležité říct, že toto vše neznamená, že to s jejími financemi vypadá špatně.
Jen by se s nimi měla naučit zacházet rozumněji, protože v průběhu roku
Tygra může narazit na nečekané výdaje

Stromek Bohatství a štěstí
jí pomůže peníze nejen
udržet, ale také znásobit
jejich množství.

LUDMILA DJEMEL
FENGSHUIPORADENSTVI.CZ

Zdraví a kondice
Opice bude muset tento rok dávat pozor na své fyzické a duševní
zdraví. Příležitostně bude trpět chřipkou a jinými drobnými potížemi.
Jejímu zdraví prospěje dodržování zdravého jídelníčku a aktivní životní
styl. Díky tomu se udrží v dobré kondici a zdraví.
Pokud bude pociťovat zhoršení zdravotního stavu, neměla by odkládat
konzultaci s lékařem. Rok Tygra není obdobím, kdy by si mohla dovolit
čekat, že potíže zmizí sami od sebe.
Opice bude muset dávat pozor na svou duševní pohodu, protože toto
období bude velmi rušné a může zvýšit její hladinu stresu.
Může získat podporu svých bližních a měla by se snažit probrat, své pocity
s milovanou osobou nebo psychologem. Rada a podpora zvenčí jí hodně
pomůže.

Lotos křišťálové čistoty
pomůže Opici rozhýbat
energie, zklidnit emoce
a zharmonizovat vnitřní
nastavení.
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Láska a vztahy
Touha po nezávislosti a svobodě povede její kroky po celý rok 2022. Musí
dobře zanalyzovat svou současnou situaci a rozhodnout se, co ve vztazích
chce a co ne. Konečně přestane odkládat své touhy a začne naslouchat sama
sobě.
Existuje velké riziko, že se Opice příliš zaměří na jiné oblasti svého života
a nebude se svému partnerovi dostatečně věnovat. Je důležité, aby si
připomínala, že si má udělat čas na svého partnera, a snažila se naplánovat
společný program. To jí pomůže udržet vztah silný a vzrušující. Pokud dá
přednost svým osobním zájmům, může zavinit rozchod.
Pokud Opice uvažuje o rozšíření rodiny, měla by si uvědomit, že její znamení
je v konfliktu se znamením Tygra. Proto by kombinace rodič Opice a Tygr dítě
mohla být velmi komplikovaná.
Pokud se vedle svého partnera nevyvíjí, nebo postrádá péči, pozornost
a láskyplné zacházení, možná nastal čas pro nový začátek.
Nezadaní mají jasno v tom, jakého partnera hledají. To jim pomůže vyhnout
se zbytečným zklamáním.
Společenský život přinese Opici hodně radosti. Pravidelný kontakt s přáteli,
vzájemná podpora, sdílení i nezávazné rozhovory jsou pro ni velmi důležité.

Kaligrafie Trvalá láska aktivuje a posiluje
harmonické partnerské vibrace a prožívání lásky
v životě. Pomůže Opici obnovit vášeň v současném
vztahu.
Vonné tyčinky Kamasutra jí pomohou navodit
romantickou atmosféru.
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Celkově
Celkově čeká Opici rok, v kterém bude
nucena naučit se hospodařit
s penězi i časem.
Pro podporu osobní energie by měla
nosit při sobě přívěsek, nebo
talisman Had. Had je jejím tajným
příznivcem zodiaku a poskytne jí
nezbytnou ochranu.
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Králík
Králík (tchu) žije ve znamení dřeva a zelené barvy jara,
spojované s novým životem. Je pečlivý a uvážlivý.
Králík je poctěn šťastným osudem jako symbol dlouhověkosti, prý vznikl
z měsíční esence, a proto je podřízen Luně. Je nadán dobrými způsoby,
půvabem a velkou citlivostí.
Králík vystupuje uvážlivě a mluví jemně. Vede klidný a spokojený život,
má rád klasické pohodlí. Je však též pesimistický, nejistý a nenávidí změny.
Jako dobrý hostitel a bavič věří sám sobě. V podnikání může být náladový
a úskočný. Je schopen se lehce přenést přes problémy a stojí vždy oběma
nohama pevně na zemi.
Ve vztazích s jinými vyžaduje důvěru, bezpečí a něžnost. Nejvhodnějšími
partnery jsou pro něho lidé ve znamení Kozy, Psa, Buvola nebo Vepře.
Platí pro ty, co se narodili v letech 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 a 2011. Pokud jste
se narodili v lednu nebo únoru, zkontrolujte své znamení zodiaku zdarma na
naší automatické kalkulačce.

Osobnost a vlastnosti
Králík bere vážně vše, co dělá a automaticky očekává, že druzí budou jednat
stejně. Jeho vystupování je laskavé a jemné a to může na lidi,
kteří ho neznají působit jako slabost. Ale Králíkova mírná povaha skrývá jeho
sebedůvěru a vnitřní sílu. Za svými cíli jde neochvějně, bez ohledu
na názor druhých.
Díky vysoké inteligenci a pozornosti k detailům jsou skvělými vědci.
Ale je pro ně těžké se otevřít druhým a proto často dávají přednost
úniku.
Prostý život naplněný rutinou není jejich styl. Ačkoli jsou Králíci v jednání
konzervativní a opatrní, potřebují život okořenit zajímavou aktivitou
a překvapením.
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Králík podle prvku narození
Kovový Králík má silnou osobnost a nepatří mezi ty, co se vzdají.
Má mimořádnou sebedůvěru. Osobní vztahy udržuje na vysoké
úrovni, přesto však může mít problémy s komunikací.
Vodní králík mívá v mládí často finanční potíže, ale nakonec se
mu podaří hrozící krizi odvrátit. Časem nashromáždí finanční
rezervu, kterou by si měl ponechat na péči o zdraví ve vyšším
věku.
Dřevěný Králík není lstivý, ale přesto má vždy v rukávu nějaký ten
trik. Jeho kariéra je úspěšná již od samého začátku a díky tomu
jeho jmění průběžně roste.
Ohnivý králík si umí odpočinek opravdu užít. Ale přesto ho vždy
zastihnete zaneprázdněného nějakou důležitou činností. Je
inteligentní. Ale své projekty může opustit v polovině
cesty.
Zemský Králík proplouvá životem hladce. Je přirozený a uvolněný
a jen zřídka někoho urazí. Čeká ho dlouhý život plný štěstí.

Muži narození v roce Králíka jsou mimořádně zdvořilí a vždy
se snaží vyhnout konfliktům. Mají velkou sebekontrolu a bývají
konzervativní. Může se zdát, že jsou slabí a vše odsouhlasí, ale mají
jasně danou hranici, kterou nepřekročí. Rádi organizují a vylepšují
svůj domov a běžně pomáhají manželkám s úklidem domácnosti.
Ale to neznamená, že za domácnost přebírají plnou zodpovědnost.
Přestože jsou dobrými přáteli, vždy udržují jistý odstup.
Ženy narozené ve znamení Králíka mají silně vyvinuté sociální cítění, jsou
ohleduplné a slušné. Jsou si velmi dobře vědomé toho, jak působí navenek
a nenávidí hádky a násilí. V lásce jsou až extrémní. Rozdíl mezi tím, koho
milují a koho ne je jasně zřetelný. Do vztahu s tím, koho milují, vloží vše.
O partnerově lásce potřebují být neustále ujišťovány.
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Kompatibilita
Nejlépe vychází se Psem, Vepřem a Kozou
Pes i Králík touží po klidném životě a na dosažení tohoto cíle budou
pracovat společně.
S Vepřem mají podobné osobnosti a navzájem se přitahují.
Kozy potřebují v životě někoho, na koho se mohou spolehnout. Králík
se s Kozou dobře doplňuje a navíc se rád stará o druhé. To z nich tvoří
nerozlučný pár.
Za nejméně vhodné je považováno spojení s Kohoutem, Drakem a Myší.
Mezi Králíkem a Kohoutem dochází k neustálým střetům. A důvod
k hádce? Třeba počasí.
Drak má s Králíkem podobné cíle, ale jejich povahy se odlišují až příliš.
Myši jsou komplikované. Postupem času se povahové rozdíly projeví
a dohoda nebude možná.

Kariéra a finance
Králík je kreativní a empatický. Proto ho
často přitahují umělecké obory. Mnoho
Králíků se stane úspěšnými umělci,
hudebníky, architekty, nebo spisovateli.
Pro Králíka se také hodí práce vyžadující
detailní pozorování, trpělivost a přesnost.
Svůj talent využije jako překladatel,
konzultant nebo poradce.
Králík okolo sebe vytváří rozsáhlou sociální
síť. Jeho seznam přátel dokáže obsáhnout
všechny od vládních úředníků po zcela
obyčejné lidi. Proto Králíkovi vyhovuje
kariéra, která vyžaduje široké sociální vazby,
jako například zaměstnání v oblasti PR.

Zdraví a životní styl
Po fyzické stránce mohou být Králíci v naprostém klidu. Jakmile se projeví
drobné příznaky nemoci, Králík ihned začíná dělat vše pro své uzdravení.
Obvykle však má řadu špatných stravovacích n̈ávyků. Jeho jídelníček je
nevyvážený a oblíbené potraviny jí v nadměrném množství, zatímco jiné
vynechává.
Také může mít potíže s dodržováním pitného režimu, a to může vyústit
potížemi s močovým měchýřem a ledvinami. Největším problémem je ale
Králíkova vnitřní nejistota. Často trpí úzkostí a depresí. Pro lepší duševní
rovnováhu by se měl přestat soustředit na problémy, víc odpočívat, věnovat
se klidnému cvičení a meditovat.

KRÁLÍK V ROCE 2022
Každý, kdo se narodil ve znamení Králíka, musí znát tyto dva důležité
aspekty:
1. jsou nutné změny téměř ve všech oblastech jeho života
2. musí se vyrovnat s tím, že lidé nejsou dokonalí a běžně dělají chyby
Zejména lidské chyby mu budou začátkem léta a koncem podzimu hodně
„lézt na nervy“. Zaměření pozornosti na chyby ho přivede k tomu, že je uvidí
doslova na každém kroku. U všech a ve všech oblastech života. Protože
bývá přesvědčený o tom, že on je ten, kdo musí chybám zabránit, špatné
náladě a vyčerpání se pravděpodobně nevyhne.
Musí si uvědomit, že pokud nedokonalý svět přijme a bude ho takový
respektovat, bude se mu dařit mnohem lépe a zbaví se stresu.

Jak se bude Králíkovi dařit podle prvku narození?
Dřevěný Králík (1975)
Finanční oblasti svého života bude muset věnovat větší pozornost a péči,
než je zvyklý.
Ohnivý Králík (1987)
Relax a pořádná dovolená plná zábavy je přesně to, co potřebuje. Před
tím, než udělá změnu v kariéře nebo financích, měl by promyslet, jestli je to
skutečně v jeho nejlepším zájmu.
Kovový Králík (1951, 2011)
Ve finanční oblasti ho čeká velmi úspěšný rok.
Zemský Králík (1999)
Rok Tygra mu přinese problémy ve dvou oblastech života – v obchodě,
kariéře a v partnerském vztahu.
Vodní Králík (1963)
I přes domácí spory prožije šťastný rok.

Kariéra a finance
Rok 2022 je pro Králíka rokem výzev. A to i ve finanční oblasti. Život od něj
bude vyžadovat náročné změny, na které musí vynaložit všechny své
mentální a fyzické schopnosti. Jen tak má šanci vše zvládnout.
V některých případech může mít pocit selhání, ale rok Tygra není rokem,
který ho odmění za vytrvalost.
Přesto není situace tak špatná, jak na první pohled vypadá. Králík si užije
i dobré časy a bude schopen úspěšně dokončit své projekty. Aby se mu
to podařilo, bude muset pečlivě sledovat své kroky a upravovat je podle
potřeby.
V projektech na kterých pracuje se mohou objevit nečekané problémy.
Nakonec se ukáže,
že nejsou tak vážné jak to na první pohled vypadalo a Králík je snadno
vyřeší. To mu přinese ocenění nadřízených.
Bude to období, kdy vývoj pocítí až uprostřed a na konci roku. V měsících
od září do listopadu nabere síly a jeho cílem se stane dosažení
ekonomické a pracovní nezávislosti.

Opakovaně může být žádán kolegy o pomoc s jejich prací. Pokud jim vyhoví příliš
často, zjistí, že tím se jeho vlastní projekty dostávají do skluzu. Zaměření se na
vlastní práci mu umožní udělat v ní opravdu velký pokrok a dosažení ekonomické
a pracovní nezávislosti.
Musí být chytrý a soustředit se na to, kam míří, místo aby plýtval energií v bojích,
které mohou nastat při jednáních s nadřízenými nebo lidmi s autoritou, ale
zejména s životními partnery. Ekonomická stabilita je pro něj v tomto roce
důležitým cílem. K tomu mu pomůže zapojení se do skupinové projektů nebo
přijetí nových partnerů do jeho současného podnikání.
Ke konci roku bude Králík přitahovat peníze jako magnet. Toto období je příznivé
pro podepisování smluv nebo žádost o zvýšení platu.
Králíci, kteří uvažují o změně zaměstnání, nebo hledají práci snadno najdou
vhodnou příležitost a mohou dokonce zjistit, že nabízí víc než čekali. Tato změna
může dokonce vést k atraktivním příležitostem v dalších oblastech jeho života.
Vyšší příjem mu umožní volné peníze šikovně investovat. Udělá dobře, když bude
tok svých peněz pravidelně sledovat. Díky tomu zjistí, které pravidelné výdaje je
možné zrušit a snížit tak měsíční výdaje.

Weng-Chang pagoda mu pomůže
osvojit si nové pracovní postupy a lépe
zvládat turbulentní změny, které přináší
rok Tygra.
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Zdraví

Zdraví a energie Králíka budou nevyrovnané. V některých dnech se bude cítit
skvěle, jindy bude vyčerpaný a to bez zjevného důvodu. Je třeba, aby se
vyhnul velkým výdajům energie. Za vyčerpání organizmu bude platit stresem.
Ke svému zdraví se musí chovat zodpovědně a rozumně hospodařit se svou
vnitřní energií. Pokud to přežene, hrozí mu bolesti hlavy, podrážděnost a bude
náchylný k drobným nehodám nebo operacím.
Pokud budou potíže přetrvávat, měl by využít odbornou pomoc. Zejména
začátkem roku Tygra včasná návštěva lékaře může předejít závažnějším
potížím v budoucnu.
Preventivní přechod na zdravější životní styl, a vhodné potravinové doplňky
mu umožní udržet si kondici i ve vyšším věku. Vhodná pohybová aktivita
prospěje jeho fyzickému i psychickému zdraví. To se příznivě projeví na dalších
oblastech jeho života.

Ru-Lai Buddha mu pomůže posílit pocit
vnitřního klidu a spokojenosti.
Pomůže mu udržet naplánovaný zdravotní
režim.

Láska a vztahy
Láska bude jeho klidem před bouří. Zadaným Králíkům poskytne partner
pevnou podporu v těžkých chvílích. Svobodní budou hledat někoho, na koho
se mohou spolehnout. Rok 2022 bude rozhodujícím rokem, pokud jde o
záležitosti související s láskou. Některým Králíkům přinese definitivní konec
současného vztahu, ale brzy jim nabídne vytvoření nového, ve kterém se
budou cítit v míru sami se sebou. Není důvod spěchat. Králík by si měl udělat
čas na zamyšlení, co od partnerství očekává.
Pokud chce svůj vztah udržet, měl by ve vypjatých situací zachovat klid.
Měl by si položit otázku, co chce nebo potřebuje, jestli je stále tam, kde
potřebuje být, jestli je stále zamilovaný, nebo jestli ho přitahuje někdo jiný.

Králíci, kteří se rozhodnou vstoupit do manželství by měli v období příprav
vyvinout energii na to, aby vše proběhlo hladce. Zkontrolovat potřebné
dokumenty a výši očekávaných nákladů jim pomůže vstoupit do další fáze
vztahu v klidu a bez stresu.
Ti co čekají přírůstek do rodiny mohou být překvapeni množstvím požadavků,
které to na ně klade. Nakonec situaci zvládnou a přizpůsobí se změnám, které
přináší.
Také jeho společenský život bude hodně aktivní. Vypadá to, že se mu
pozvánky na setkání a společenské akce jen pohrnou. Čas strávený s přáteli
je pro něj velmi důležitý. Jen musí najít rovnováhu mezi časem věnovaným
přátelům a rodině.

Králíci, kteří touží po založení
rodiny, mohou vystavit v
západním sektoru ochrannou
kartu Buddha s dětmi

Celkově
Celkově vypadá rok Tygra pro Králíka velmi slibně. Pro jeho klidné vnitřní
nastavení bude sice poměrně rušný, ale nakonec se jeho tempu dokáže
přizpůsobit.
Příznivé měsíce: leden, červen, prosinec
Nepříznivé měsíce: červenec a září
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Drak
Drak (lung) jako jediné mytologické zvíře čínského
zodiaku je vtělením zázračné síly. Působí ve znamení klidné země a žluté
císařské barvy spojované se štěstím a dobrým osudem. Je pečlivý
a přemýšlivý.
Drak je rozeným vládcem, reprezentantem čínského císařství, obdařen mocí
a štěstím. Je v centru každé společnosti, nadaný přitažlivostí
a nevyčerpatelnou energií. Může být bojechtivý a rozmarný, a také
neracionální.
Drak se nerad podřizuje, ale stejně tak nemá rád slabost, proto hledá
partnera, jenž bude nezávislý a dá mu dostatek prostoru pro seberealizaci.
Nejvhodnější jsou lidé narození ve znameních Kohouta, Tygra, Opice či Myši.
Číňané věří, že lidé narození v roce Draka budou obdařeni vynikajícími
vlastnostmi, proslaví se a získají vysoké postavení i bohatství.
Platí pro ty, co se narodili v letech 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000
a 2012. Pokud jste se narodili v lednu nebo únoru, zkontrolujte zdarma své
znamení zodiaku na naší automatické kalkulačce.

Osobnost a vlastnosti
Upřímnost a poctivost spolu s vrozeným štěstím pomáhají Drakovi zařídit vše
podle vlastního přání. Umí vydávat příkazy, ale někdy zapomíná na ty
podřízené, kteří nejsou schopni s ním udržet krok.
Je perfekcionista a idealista, často podrážděný a tvrdohlavý. Dynamický i
snobský. Je to silná a nezávislá osobnost, ale touží po lásce a podpoře.

LUDMILA DJEMEL
FENGSHUIPORADENSTVI.CZ

Drak podle prvku narození
Kovový Drak je laskavý, ale mluví otevřeně. Je talentovaný
a strategický. Dokáže se těšit z úspěchu a bohatství.
Vodní Drak tvrdě pracuje po celý život a získá skvělou pověst
a slávu. Občas trpí obavami, které se obvykle ukážou jako
zbytečné. Životem prochází hladce.
Dřevěný Drak je úspěšný a spolehlivý. V podnikání je obvykle
úspěšný a žije klidný život bez zbytečných výstřelků. Bohužel na
svou rodinu a přátele se nemůže vždy spolehnout.
Ohnivý Drak je inteligentní a empatický. Úspěchu dosahuje
obvykle až ve středních letech.
Zemský Drak je pozitivní a veselý. Nebojí se nepřátel, ani
neponižuje slabší. Obklopuje se podporujícím lidmi a vytváří
milující rodinu.

Muži narození v roce Draka jsou důvěryhodní.
Nevyhýbají se zodpovědnosti a nejsou podezřívaví.
Peníze nerozhazují zbytečně, ale ani jim nevěnují přehnanou
pozornost.
Jsou to dobrodružní podnikatelé, kteří v hloubi duše sní o slávě. Práce je pro
ně velmi důležitá a často je hlavní náplní jejich života.
Pokud se neožení v mládí, zůstávají většinou sami a cítí se tak velmi dobře.
Ve vztahu potřebují někoho, kdo jim pomůže a podpoří je v kariéře.
Ženy narozené v roce Draka jsou fascinující a silné. Pokud je podceňujete,
postaví se vám a zvítězí.
Svou práci berou vážně a mají velkou sebeúctu. Od ostatních očekávají
respekt. Rovnost mužů a žen je pro ně důležitá.
Mnoho z nich se vzdá manželství ve prospěch své kariéry. Pokud se vdají,
jsou z nich skvělé manželky.
Občas mají tendenci jít do extrému. Měly by se naučit rovnováze a více
odpočívat.
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Kompatibilita
Drak nejlépe vychází s Kohoutem, Opicí a Myší.
Pro Kohouta má Drak nesmírnou přitažlivost, pokud ho získá, bude mu
opravdovou oporou.
Opice a Draci jsou kreativní a inovativní. Ale pokud je Drak ve vztahu s Opicí,
měl by si dát pozor na její triky.
Humor a spolehlivost Myši tvrdohlavého Draka přitahuje. Jejich osobnosti
se vzájemně doplňují.
Za nejméně vhodné je považováno spojení se Psem, Králíkem a Drakem
Drak a Pes mají naprosto odlišné osobnosti a jsou nejméně slučitelní.
Nerozumí jeden druhému ani si vzájemně nedůvěřují.
Králíci mají podobné zájmy jako Draci, ale jejich vzájemná tolerance
je značně omezená.
Drak s druhý Drakem nejsou vzájemně vůbec kompatibilní. Tito tvrdohlaví
individualisté se budou neustále střetávat a zachovat mezi nimi klid a mír
je téměř nemožné.

Kariéra a finance
Lidé narození ve znamení Draka mají rychlé
myšlení a vynikají v psychicky náročných
oblastech. Skvěle obstojí na vysokých
místech velkých firem, v podnikání, politice,
vzdělávání i umění.
Pokud pracují sami, mohou trpět
pochybami o svých rozhodnutích. Naopak
při práci v týmu, se jejich potenciál naplno
rozvine.
Draci skvěle plánují a mají inovativní
nápady, ale potřebují někoho, kdo doladí
detaily.
Jsou bojovníci a to je základ jejich úspěchu.
Musí se naučit, že život nabízí více možností
a vytvářet trvalé vztahy.
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Zdraví a životní styl
Draci již na první pohled působí zdravě a vitálně a přesně tak to také je.
Obvykle si své zdraví udrží, ale pokud onemocní, může se nemoc stát
velmi vážnou. Je to proto, že jsou příliš zaujatí svou prací na to, aby
svému zdraví věnovali pozornost. Příznaky nemoci zlehčují a tak se
i drobné nachlazení může proměnit v závažnější problém. Zvýšenou
pozornost by měli věnovat oběhovému, močovému a zažívacímu
systému.
Většina Draků má stresující kariéru a je citlivá na malé detaily. Proto
bývají unavení a také trpí nespavostí.
Případné potíže v rodinných a přátelských vztazích mohou narušit jejich
duševní zdraví. Pro zlepšení kondice potřebuje Drak zůstat klidný
a uvolněný, nepřeceňovat se a vzdát se řešení drobných problémů.
Místo toho by si měl vyhradit čas pro sebe. Cvičení v přírodě mu
pomůže vyrovnat se s fyzickou i duševní únavou.

DRAK V ROCE 2022
Všichni, Draci mohou slavit. V roce 2022 bude mít Drak spoustu příležitostí
k tomu, aby se věnoval tomu, co dělá nejraději. Rok Tygra pro něj bude velmi
zajímavý. Dalo by se říct, že to bude zlomové období. Ukáže mu nové životní
možnosti, neotřelý pohled na věc a prověří jeho kvality po všech stránkách.
Hospodaření s časem bude jednou z velkých výzev Drakova roku 2022. To mu
umožní splnit si všechny cíle. Bude to pro něj rok úspěchů a zábavy, i když to
bude záviset na jeho motivaci.
Příležitostně bude mít období zklidnění, které by měl využít k relaxaci,
cestování a odpočinku.
Naučí se přijímat odmítnutí a využívat je ve svůj prospěch. Milostný život bude
příznivý zejména pro nezadané. Ti budou mít dobré šance na uzavření sňatku.
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Jak se bude dařit Drakovi podle prvku
narození?
Dřevěný Drak (1964)
Bude mít náladu na oslavy s rodinou a přáteli.
Finanční růst má zaručený.
Ohnivý Drak (1976)
Rok mu slibuje stabilní růst. Pokud trpí nějakými
zdravotními potížemi, tak v tomto roce jakoby
přestaly existovat.
Kovový Drak (2000)
Čeká ho příznivý rok, v kterém pro něj budou peníze
i věci po kterých touží snadno dosažitelné.
Zemský Drak (1988)
Zatouží po změně bydlení nebo nové kariéře.
Vodní Drak (1952, 2012)
Čeká ho hodně cestování a objeví nový finanční
zdroj.

Kariéra a finance
V roce 2022 konečně Drak uvidí výsledky minulých snah. Stále se bude muset
k penězům chovat zodpovědně, ale v této oblasti bude mnohem svobodnější.
Naučí se přijímat dobré příležitosti, které mu život nabídne. Pomohou mu
efektivněji budovat kariéru a podnikání. Vytvoří si finanční stabilitu.
Nabízející se změny pro něj mohou být výhodné. Vnesou do jeho života novou
energii, nové přátele i profesní kontakty. To mu pomůže profesionálně
dosáhnout toho, co chce.
Čeká ho velký osobní i profesní růst. To mu dá možnost investovat, nebo rozjet
vlastní podnikání. Jeho cílem bude pokračovat ve vývoji, protože uvidí, že jeho
úsilí přináší významný pokrok. Pro dosažení cílů se rozhodne absolvovat více
kurzů nebo školení.
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Zaměstnaní Draci budou zvažovat osamostatnění, protože budou chtít větší
svobodu v jednání. Toto zaměření jim přivede nové lidi, se kterými se mohou
spojit. To se stane základem oboustranného pokroku. Kromě toho mu budou
nabídnuty příležitosti cestovat a hledat tak jiné směry v životě, rozvíjet
progresivní mysl v oblasti financí. Podle čínského horoskopu má Drak od září
do prosince možnost vydělat více peněz nebo podepsat velmi výnosná
obchodní partnerství.
Zaměstnaný Drak bude mít dostatek příležitostí prokázat své dovednosti
a získat respekt spolupracovníků. Bude těžit z týmové spolupráce.
Draci, kteří chtějí změnit zaměstnání, nebo hledají práci mohou zjistit, že to
v roce Tygra není právě snadné a nalezení vhodné práce trvá déle, než je
obvyklé. Ti, co vytrvají a rozšíří pole své působnosti nakonec najdou pozici,
která jim přinese prospěch i v dalších letech.
.

Zaměstnaný Drak by měl na
pracovním stole vystavit Želvu
s dračí hlavou. Ochrání ho
před pomluvami a firemními
intrikami. Pomůže mu
dosáhnout karierních cílů.

Přívěsek MINCE A CINABAR mu
pomůže udržet pozitivní
finanční bilanci.
Pět replik čínských mincí
pevně svázaných k sobě
zajistí nevysychající finanční
tok.
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Zdraví a kondice
Fyzický vzhled je pro Draka zásadní. Aby si ho udržel, musí se o sebe dobře
starat zdravě jíst a vyvarovat se návyků, které jeho zdraví poškozují. Pít hodně
vody a pečovat o ledviny. Jeho největším nepřítelem je stres.
Celkově se bude těšit dobrému zdraví a nemusí se obávat závažných potíží.
I když to bude záviset na jeho životním stylu.
Rok Tygra pro něj bude velmi rušný. Vzhledem k tomu, že se toho děje tolik,
může být ovlivněno jeho duševní zdraví, Drak bude muset bedlivě sledovat
své pocity a zasáhnout, pokud si všimne, že se cítí špatně. V dobách stresu
mu opravdu prospěje, když si udělá čas na odpočinek a uklidnění, protože
mu to pomůže udržet si dobrou náladu.
Cvičení, meditace a klidné aktivity, jako je chůze, se mohou ukázat jako velmi
užitečné pro jeho duševní a fyzické zdraví. Pravidelné procházky mu pomohou
vyčistit hlavu.
Pro udržení kondice by si měl předem naplánovat vhodný jídelníček. Zejména
Draci. Kteří mají sedavé zaměstnání mohou být v pokušení správnou stravu
zanedbávat. Pomůže jim nejen plán, ale také to, že si jídlo do zaměstnání
připraví předem a přinesou si ho sebou. Díky tomu se vyhnou se nezdravím
„svačinkám“.

Soška Buddhy nebeského klidu přináší
spokojenost do všech životních oblastí.
Účinně podporuje zdraví, dlouhověkost,
spokojenost, úspěch v kariéře
a podnikání.

Zenová zahrada zklidní
nervy, potěší duši pomůže
mu odstranit stres,
relaxovat a meditovat.

LUDMILA DJEMEL
FENGSHUIPORADENSTVI.CZ

Láska a vztahy
Obecně se Drak v roce 2022 bude cítit zcela nezávislý a bude se soustředit
především na svůj osobní rozvoj. Kromě toho si udělá čas potřebný k
realistickému prozkoumání toho, jaká jsou jeho přání, jaká je situace, v které
se nachází, a jaký byl jeho dosavadní osobní vývoj.
Nastal čas, aby si udělal bilanci svého života a položil si několik konkrétních
otázek, například jestli je šťastný, co očekává od budoucnosti, jaká jsou jeho
přání a potřeby... Lepší sebepoznání mu pomůže správně zhodnotit situaci
a rozhodnut se, kam jeho další cesta povede.

Rok Tygra bude pro Draka náročný především po pracovní stránce. To může
přinést stres, který bude přenášet do svého vztahu. Může to ohrozit stabilitu
jeho vztahu a dokonce vést k rozchodu. Je důležité, aby byl ke svému
partnerovi otevřený a diskutoval s ním o svých problémech, protože to mu
pomůže pochopit, co problémy způsobuje.
Drak se musí zaměřit na komunikaci s partnerem a věnovat mu dostatek
času. Díky tom dosáhne většího propojení a jeho partnerství se upevní.
Draci, kteří chtějí mít v tomto roce dítě, tak mohou bez obav učinit. Jsou v
dobré finanční kondici, jen si musí uvědomit, že je čeká velmi aktivní a
náročný rok. Pokud chtějí přivítat miminko ve větším klidu, mohou početí o
rok odložit.
Na obzoru se pro nezadané Draky rýsuje možnost vztahu. Je šance, že potkají
někoho, kdo je nezklame a s kým mají dobrou šanci se vzít nebo alespoň
udržet dlouhodobý vztah. V hledání partnera jim pomůže větší společenská
aktivita, účast na nových činnostech, nebo návštěva nového místa.
Každému Drakovi, který má začátkem roku pocit vyhoření prospěje udělat si
čas na domácí projekty a renovace. Zjistí, že krátká přestávka mu pomůže
získat odstup a díky novému přístupu dosáhne mnohem lepších výsledků.

Kontakt s členy rodiny mu přinese spoustu radosti. Jeho cílem by v tomto
roce mělo být organizovat rodinné aktivity. To pomůže rodinnému sblížení
a kvalitnímu prožití času.
Společenský život Draků vypadá v roce 2022 velmi slibně a během příštích
dvanácti měsíců by se měli setkat se spoustou nových lidí a vytvořit nová
přátelství, která vytrvají i v příštích letech. Draci, kteří se začátkem roku
Tygra budou cítit osamělí, budou mít obrovský prospěch z toho, že se připojí
k sociální skupině nebo kurzu, o který mají zájem, protože se tak dostanou
do kontaktu s podobně smýšlejícími lidmi.

Nástěnný talisman Kuan Yin , ochránkyně
rodiny pomůže Drakovi udržet uspokojující
kontakt s rodinou a příbuznými.

. Rok Tygra bude mít na Drakův
čas velké nároky. Pokud chce
podpořit své partnerství, měl by
v ložnici vystavit pár DRAK A
FÉNIX
Tato dvojice je tradiční
symbolikou harmonie mužské a
ženské energie. A je Ideální pro
podporu lásky a partnerství.
LUDMILA DJEMEL
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Celkově
Celkově Drak bude muset v tomto roce věnovat trochu péče a pozornosti své
kariéře a financím. Musí se vyhýbat spontánním nákupům a „neodolatelným“
nabídkám. Při finančních rozhodnutích si musí dát na čas a dobře uvážit
využití svých peněz. Díky tomu může během roku ušetřit značnou částku.
Možná se mu podaří splatit stávající dluhy a to mu pomůže v druhé polovině
roku navýšit měsíční příjem.
Smlouvy které se chystá podepsat by měl předem dobře prověřit a přečíst si
smluvní podmínky, aby nebyl později nemile překvapen, k čemu se zavázal.
Také mu to pomůže vyhnout se nákladným chybám.
Rok Tygra bude pro Draka velmi úspěšný ve všech oblastech a jediné co musí
udělat je prostě si ho užít.
Příznivé měsíce: duben, červen, říjen
Nepříznivé měsíce: březen a červenec

Jeho ochránce ve zvěrokruhu je Kohout. Pro svou ochranu by měl mít vždy
u sebe přívěsek Kohout na klíče nebo jeho talisman.
Pro zharmonizování energií a využití možností roku by se měl zaměřit také
na harmonizaci Létajících hvězd která je součástí této předpovědi.
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Had
Had (še) největší hádanka čínského zvířetníku, žije ve svém
vlastním světě. Řídí se znamením ohně a červenou barvou, tradičně spojovanou
se štěstím a dobrým osudem, sílou a rodinným blahobytem.
Dokáže se zastavit a odpočívat. Má silnou intuici.
Had je mazaný, ale šarmantní taktik. Nenaslouchá radám od nikoho, ani to
nemá zapotřebí, obvykle má totiž pravdu. Rád se inspiruje novými
myšlenkami a intelektuálními rozhovory. Pracuje nezávisle a pružně řeší své
úkoly, má vynikající paměť.
Had je velice společenský a oblíbil si život v luxusu. Rád ochraňuje své
přátele a dává přednost dlouhotrvajícím vztahům.
V lásce dokáže okouzlit každého, je romantický, ale též majetnický
a žárlivý. Pro sebe ovšem žádá dostatek volnosti, proto musí hledat partnera,
který mu to umožní, nejlépe narozeného v roce Kozy, Opice, Kohouta nebo
Buvola.
Číňané věří, že především dívky narozené v roce Hada budou mít šťastný
život.
Platí pro ty, co se narodili v letech 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 a 2013.
Pokud jste se narodili v lednu nebo únoru, zkontrolujte zdarma své znamení
zodiaku na naší automatické kalkulačce.

Osobnost a vlastnosti
Had má hlubokou a komplexní mysl, ale když miluje, tak celým srdcem. Hadi
jsou vtipní a sofistikovaní.
Nemají rádi hovory o ničem ani přemýšlení o malých každodenních
problémech. I v naprostém chaosu dokážou zachovat klid. Jsou schopni
držet se základních jistot a přemýšlet o řešení.
Vytvářejí nové plány a sledují je, aniž by spoléhali na názor ostatních.
Obvykle mají pravdu. Hada nemůžete posuzovat podle obalu. Jeho
pomalá líná řeč skvěle maskuje jeho rychlé myšlení. Za vnějším klidem se
skrývá ostražitý a pozorný posluchač.
LUDMILA DJEMEL
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Had podle prvku narození
Kovový Had je statečný a rozhodný. Je to rozený vůdce, který je
obdařený vyváženou kombinací přísnosti a svobody. Někdy je
arogantní.
Vodní Had je optimistický a dbá na estetiku. Před jednáním
zvažuje každý detail. Je statečný, i když to není vždy zjevné. Pokud
udrží své ego na uzdě, jeho cesta k úspěchu bude snadná.
Dřevěný Had je bezstarostný a má mnoho blízkých přátel. Je
perfekcionista, bojí se experimentovat a dělat chyby. Aby uspěl,
potřebuje povzbuzení od přátel.
Ohnivý Had je vznětlivý a občas jedná bez přemýšlení. Nerad
spoléhá na zavedená pravidla. Je to inovativní podnikatel. Pokud
poslechne varování přátel a počká na správnou příležitost, bude mít
velký úspěch.
Zemský Had je loajální přítel, který dokáže udržet vztahy po celý
život. Je citlivý na kritiku, a pokud ho někdo zraní, nikdy mu
neodpustí ani nezapomene. Miluje celým srdcem a stejně tak
může na partnera žárlit.

Muži narození v roce Hada jsou tajemní, něžní a umí říkat „ty správné věci“.
Vždy se můžete spolehnout, že zachrání trapnou nebo nepříjemnou situaci.
Věří v romantiku a často dávají drobné dárky, sladkosti a květiny. Jsou
kreativní a empatičtí. Touží být středem pozornosti a bývají žárliví.
Ženy narozené v roce Hada jsou elegantní a vznešené. Jsou krásné uvnitř
i navenek. Jejich sebedůvěra se projevuje i v jejich elegantním oblékání.
Vždy přemýšlejí dopředu, i když často jednají a působí, jako by jim na
výsledku nezáleželo.
Jejich přátelé musí splňovat vysoké standardy. Touží po bohatství a moci.
S jejich inteligencí a schopnostmi je úspěch snadno dosažitelný. Jejich
největší chybou je žárlivost. Žárlí na ty, kteří jsou úspěšnější než ony. To je
pro ně motivací k dosažení lepších pracovních výsledků.
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Kompatibilita
Had nejlépe vychází s Opicí, Kohoutem a Buvolem.
Nejlepší spojení tvoří Had s Opicí. Mají podobné osobnosti, ale jedna je jin
a druhá jang. Díky tomu mohou dosáhnout harmonie.
Povahy Hada a Kohouta se mohou na první pohled zdát velmi odlišné, ale
ve skutečnosti jsou dobře slučitelné. Kohoutova kompetentnost
a osobnost Hada přitahují.
Také s Buvolem se dobře doplňuje. Had přináší do vztahu vřelost
a romantiku, a Buvol klid a stabilitu.
Za nejméně vhodné je považováno spojení Tygrem a Vepřem.
Pro Hada a Tygra je téměř nemožné najít vzájemné sympatie a porozumění.
Jejich vztah byl chladný a plný podezření.
S Vepřem je Had naprosto nekompatibilní. V práci sice mohou
spolupracovat, ale v partnerském vztahu není dostatek vzájemné důvěry.

Kariéra a finance
Hadovi se skvěle daří v úkolech, které
vyžadují rychlé myšlení a rozhodování. Jsou
to skvělí improvizátoři. Snadno obstojí
v konkurenčních a náročných oborech.
Mají své jedinečné metody a bez ohledu na
to, co říkají ostatní, se drží své cesty. Jejich
nadání se nejlépe uplatní ve vedoucích
pozicích. Když jejich tým neví jak dál, vždy
ho navedou na tu správnou cestu. Nehodí se
pro obory, kde nemohou vyjádřit své názory
a takové, kde je činnost rutinní
a standardizovaná.
Přesto se Had musí naučit naslouchat, zvážit
myšlenky a názory druhých a zkombinovat
je se svými vlastními. To mu zaručí cestu
k dlouhodobému úspěchu.
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Zdraví a životní styl
Hadovo zdraví je ovlivněno genetikou. Zdraví jeho rodičů je tím, co rozhoduje
o jeho vlastní zdravotní kondici.
Had je velmi vybíravý jedlík. Bude jíst to, co mu chutná, aniž by bral ohled na
vyvážený jídelníček. To nevyhnutelně povede ke zdravotním problémům.
Had se nerad svěřuje se svými problémy a tyto zadržené emoce mohou
zavinit stres a úzkost. Stres má přímý vliv na zdraví Hadova srdce a
oběhového systému i dalších orgánů. Ženy také musí věnovat pozornost
svému močovému systému.

HAD V ROCE 2022

V roce 2022 si zrozenci ve znamení Hada budou moci konečně odpočinout.
Ve srovnání s téměř všemi minulými roky jim rok 2022 nepřinese tak velké
změny a výrazné výkyvy.
To ovšem neznamená, že vše půjde hladce. V popředí budou témata, která
jsou jim blízká, konkrétně rodina a blízké kruhy přátel.
Když budou přizpůsobiví a schopni zvládnout náhlé změny, mohou
proměnit výzvy roku Tygra v úspěch a dokonce i zábavu.
Toto období klade velký důraz a na důvěru a spolehlivost. Díky tomu mohou
očekávat dobré obchodní příležitosti.
Rozhodně se v roce Tygra nebudou nudit. Občas budou mít pocit, jako by
se neustále přizpůsobovali, a často si říkají, jestli je to v souladu s jejich
skutečnou podstatou. Toto uvažování bude hlavním společným
jmenovatelem všech důležitých rozhodnutí v tomto roce. Budou přemýšlet
dlouhodobě, a to hlavně proto, že v minulosti najdou nové významy
a inspiraci.
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Jak se bude dařit Hadovi podle prvku
narození?
Dřevěný Had (1965)
Bude mít skvělé nápady, ale bude pro něj obtížné
je uvést do praxe.
Ohnivý Had (1977)
Čeká ho smíšený rok. Musí si dávat pozor na to,
jak a kam investuje a na to, jaká rozhodnutí dělá.
Kovový Had (1941, 2001)
V roce Tygra velký pokrok neudělá. Bude muset
podniknout mnoho kroků a překonat mnoho
obtíží.
Zemský Had (1989)
Udělá dobře, když se vyhne velkým výdajům na
zábavu a luxus, a to zejména v první polovině roku.
Milostný život mu přinese velké romantické
potěšení.
Vodní Had (1953)
Zásadní rozhodnutí týkající se investic by měl
odložit na další rok.

Kariéra a finance
Tento rok bude charakterizovat úsilí a vytrvalá práce. Had bude muset
projevit více trpělivosti a vytrvalosti a přijmout zodpovědnost za splnění
přijatých úkolů.
Neměl by protestovat, ani se cítit frustrovaný, i když ho práce občas zahltí.
Přestože Had v roce 2022 dosáhne mnoha úspěchů, nesplní to jeho
očekávání.
Objem peněz, které získá, bude záviset na tom, jak tvrdě a chytře pracoval
v roce 2021.

Na pracovišti se může spolehnout na pomoc a podporu ostatních členů týmu.
Pokud se někdy cítí na pochybách ohledně rozhodnutí, která je třeba udělat,
nebo se v práci potýká s novými technologiemi, měl by požádat o radu
spolupracovníky, protože mu to umožní ušetřit spoustu času a současně posílit
vztahy v kolektivu.
Ke konci roku může uvažovat o založení nějakého typu komerční společnosti,
která bude generovat lepší příjem, než jaký již má. Možná se zaměří na zlepšení
pracovních podmínek ve svém současném zaměstnání nebo na přestoupení
k jiné firmě. Už se cítí vyčerpaný z narůstající odpovědnosti, nedostatečného
ocenění jak osobního, tak finančního.
Pokud jde o peníze a kariéru, letní měsíce by mohly být pro Hada nejlepším
obdobím roku 2022. Během tohoto období, kdy se všichni ostatní připravují
na dovolenou, má šanci maximalizovat své příjmy.
Ti, kteří chtějí změnit kariéru, nebo hledají práci by se měli podívat i na oblasti,
v kterých by nepředpokládali uplatnění. Možná zjistí, že lze jejich dovednosti
využít v jiných sektorech.
To jim pomůže rychleji najít nové uplatnění. Pokud budou trvat na původním
náhledu na svou odbornost mohou zjistit, že proces hledání práce trvá déle
než čekali.
Po finanční stránce se bude Hadovi dařit dobře. Ale v průběhu roku se mohou
objevit neočekávané opravy a renovace. Aby snížil jejich finanční náročnost
měl by dříve než podepíše smlouvu nebo dohodu o provedení práce dobře
prozkoumat možná řešení.
Ušetřené peníze si může odložit stranou na další období. To mu pomůže
vyhnout se stresu v případě nečekaných výdajů.

Svou finanční stabilitu podpoří
vystavením ZLATÝCH INGOTŮ (Yuen
Pao), Ty podpoří jeho bohatství,
úspěch a finanční stabilitu. Přispějí
k rychlému znásobení jeho financí..
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Zdraví a kondice
Had se nemusí během roku Tygra v souvislosti se zdravím ničeho
významného obávat, i když se mohou v závislosti na individuálním
zdravotním stavu vyskytnout i nějaké výjimky. Ti, kteří mají nějaké akutní
nebo chronické onemocnění mohou uvažovat o alternativních možnostech
řešení jejich stavu.
Psychická pohoda je pro něj v roce Tygra velkým a důležitým tématem.
Nenáročné fyzické cvičení, ať už jde o návštěvu fit centra, plavání nebo
procházku, pomůže Hadovi k uvolnění stresu. Had, který není spokojený
se svou váhou by se měl o změně diety poradit s lékařem. Amatérský
pokus o zhubnutí by mohl poškodit jeho zdraví.
Pokud má problémy se spánkem by měl jít před ulehnutím na krátkou
procházku nebo si přečíst knihu. To mu pomůže ke klidnějšímu spánku.
Po celý rok by měl dávat pozor na drobné nehody a pořezání.
Pokud se pohybuje v nerovném terénu nebo pracuje s ostrým nářadím měl
by být obzvlášť obezřetný. Při výškových pracích by měl zkontrolovat kvalitu
svého vybavení a případně pořídit nové.

Busta zlatého GOLDIE BUDDHY
v blízkosti pracovního stolu bude
Hadovi připomínat, že si má vyhradit
čas na odpočinek, procházku, nebo
meditaci.

Rozhodně by se ml zaměřit také na harmonizaci
východního sektoru, který je v roce Tygra zasažen
nebezpečnou Hádavou hvězdou.
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Láska a vztahy
Romantika a vztah nebudou tento rok jeho prioritou. Bude velmi
zaneprázdněn svými profesionálními aktivitami, ale přesto se bude snažit
svůj milostný život udržovat na stávající úrovni. Měl by se zaměřit na
rovnováhu mezi svým profesním a soukromým životem. Musí si uvědomit,
že kariéra i partnerství jsou neodmyslitelnou součástí šťastného
a spokojeného života.
Ve svých romantických vztazích si musí dát pozor na nedorozumění, která
by se mohla zvrhnout v něco horšího. Měl by se vyhnout komunikaci
s partnerem převážně prostřednictvím SMS nebo telefonu. Mnohem lepší
bude, když si najde čas na rozhovor tváří v tvář a bude se dívat se
druhému do očí.
Had, který žije v dlouhodobém vztahu a je zvyklý na dostatečnou
komunikaci s partnerem snadno prodiskutuje problémy nebo plány a to
pomůže zlepšit jejich vztah. Ti, v jejichž Partnerství komunikace vázne, se
musí zaměřit na její zlepšení, jinak mohou nastat problémy vedoucí až
k rozchodu.
Plánování společného času jim umožní posílit vzájemnou vazbu a ochrání
je před potížemi.
Hadi, kteří uvažují o přírůstku do rodiny by měli před definitivním
rozhodnutím posoudit svůj životní styl a provést nutné úpravy.

Tušová malba Ptáčci bělohlávci
vnese do jejich vztahu radost
a lehkost.
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Společenský život Hada bude velmi aktivní. Účast na společenských akcích
mu přinese nutné uvolnění a pomůže mu udržet životní rovnováhu.
Nezadané čeká setkání s někým, do koho se zamilují. Přesto musí být
opatrní a neidealizovat si lásku, protože dokonalý muž nebo žena
neexistuje. Lepší je přijmout toho druhého se všemi chybami. Právě ty z něj
dělají osobnost, kterou je.

Celkově
Celkově se Had bude muset postarat o některých oblastí svého života,
především o investice odchody a duševní zdraví, i když s pečlivým plánováním
a rozhodným přístupem si může v roce 2022 užít fantastický rok.
V zodiaku je spřízněný s Opicí. Pro svou ochranu by měli mít vždy u sebe
přívěsek nebo talisman Opice
Příznivé měsíce: říjen, listopad, prosinec
Nepříznivé měsíce: červenec a srpen

LUDMILA DJEMEL
FENGSHUIPORADENSTVI.CZ

Kohout

Kohout (ti) je ovlivňován prvkem Kov a k němu patřící bílou barvou, která
souvisí s podzimem, čistotou a uvážlivostí.
Kohout se vyznačuje elegancí, pohotovostí a inteligencí. Je rád v centru
pozornosti a dbá o svůj zevnějšek. Jeho nedostatkem může být přílišná
chvástavost a přehnaná kritičnost.
Odmítá pracovat pod tlakem, je skeptický, rád věci promýšlí a dochází
k unikátním řešením. Není příliš dobrý v udělování příkazů, ale vyniká jako
individuální podnikatel. Drží slovo a je vždy spolehlivý.
Kohout je velký individualista podléhající emocím a nedbá příliš na dobře
míněné rady. Jeho přímost ho často dostává do potíží. Je odvážný, přátelský
a má rád zábavu a dobrou společnost.
Rád se dvoří a neustále navazuje nové romantické vztahy, proto bude pro něj
ideálním partnerem ten, kdo bude neustále podněcovat jeho lásku a obdiv,
nejlépe narozený ve znamení Hada, Vepře, Kozy či Buvola.
Číňané připisují Kohoutovi pět ctností: na hlavě nosí korunu, to je znamení
literárního ducha, ostruhy na nohou označují jeho schopnost válčit, je odvážný,
protože se nevyhýbá setkání s nepřáteli, když najde zrno, vždy svolá všechny
slepice, čímž projevuje dobrosrdečnost a přejícnost, nikdy také neztrácí smysl
pro čas a je na něho spolehnutí.
Kohouti jsou složité osobnosti. Na první pohled působí silně, ale neobejdou
se bez podpory blízkých.
Pro ty, co se narodili v letech 1945,1957, 1969, 1981, 1993, 2005 a 2017. Pokud jste
se narodili v lednu nebo únoru, zkontrolujte své znamení zodiaku zdarma na
naší automatické kalkulačce.
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Osobnost a vlastnosti
Kohout je velmi seriózní, v jednání je přímý a rozhodný. To co považuje za
nevhodné, kritizuje přímo, je perfekcionista. Je logický a skvělý ve vedení týmu.
Rodina je pro něj útočištěm a rájem. Touží po velké rodině, která pro něj
znamená větší, vzájemně se podporující tým.
Nikdy se nevzdává a to bez ohledu na obtíže. Pokud mu někdo brání
v dosažení cíle, ukáže svou divokou povahu. Když se rozčílí, je děsivý
a nevyhýbá se hádce. I když prohraje, bude se snažit pomocí přesvědčování
i manipulace získat druhé na svou stranu.

Kohout podle prvku narození
Kovový Kohout je rozhodný a vždy má jasně stanovený cíl. Myslí
logicky a je populární. Vzájemné pochopení s kolegy nachází jen
těžce. Pro skutečný úspěch na pracovišti se musí naučit dobře
komunikovat a zapojit se do týmu.
Vodní Kohout je hrdý a neupozorňuje na sebe. Je intuitivní a
miluje krásné věci. Od nadřízených se mu dostává porozumění a
podpory. Dobře spolupracuje s ostatními. Čeká ho šťastný důchod.
Dřevěný Kohout je vtipný, emotivní a touží po náklonnosti. Měl by
se naučit nezávislosti a čelit potížím bez pomoci a spoléhání se na
ostatní. I přesto, že občas utrpí ztrátu, jeho bohatství trvale
narůstá.
Ohnivý Kohout je skvělý v time-managamentu a je důvěryhodný.
Pokud práci nedokončí včas, má pocit dluhu. Vytváří velmi pevné
vztahy a obvykle se vdává/žení až ve středním věku.
Zemský Kohout je aktivní. Rád chodí na výlety s přáteli. Je trpělivý,
spolehlivý a snadno si získá důvěru. V jeho profesním životě vše
plyne hladce. Nepotřebuje vyvíjet žádné úsilí a i tak získá skvělé
výsledky. Musí být opatrný, aby se nechoval pyšně a povýšeně.

Muži narození v roce Kohouta mají proměnlivou povahu. Rádi pomáhají
ostatním s řešením problémů. Než se pro něco rozhodnou, prostudují všechny
alternativy.
Doma jsou strážci rozpočtu a vždy se ujistí, že je o vše dobře postaráno.
Nerozumí lidem, kteří improvizují a jednají bez plánování.
Bez ohledu na to, jak moc jsou nadšení, nikdy se nerozhodují okamžitě.
Musí se naučit ovládat svou rozporuplnou povahu a naslouchat ostatním
Ženy narozené ve znamení Kohouta jsou starostlivé a pečující. Na první pohled
mohou vypadat jednoduše, ale jsou velmi všímavé. Jsou si vědomy chyb
druhých a nenápadně je navedou na správnou cestu. Jsou zodpovědné
a dobře organizované. Nesnáší, když jim druzí říkají, co mají dělat.
Jsou velmi sebevědomé, ale nebývají domýšlivé. Obvykle se orientují na péči
o domácnost, ale ve skutečnosti touží po uznání a vysoké pozici. Potřebují
uznání druhých. Pokud dostanou příležitost, odhalí svůj skutečný potenciál.

Kompatibilita
Kohout nejlépe vychází s Drakem, Hadem a Buvolem.
Kohout a Drak tvoří ten nejlepší pár. Kohout Draka ochotně podporuje
a zajišťuje mu bezpečí. Je hrdý na Drakovy úspěchy.
S Hadem si užívají společné diskuze o životě a jsou zaměření na stejné cíle.
Poctivost a konzervativní povaha Buvola dobře ladí s Kohoutovou povahou.
Jejich vztah se neustále vyvíjí.
Za nejméně vhodné je považováno spojení s Králíkem, Psem a Kohoutem.
Kohout a Králík jsou v silném střetu. Mají protichůdné názory a nemohou si
navzájem porozumět. Kohout a Pes mají k sobě chladný vztah. Mohou se
navzájem tolerovat, ale i tak je napětí nepřehlédnutelné. Spojení dvou Kohoutů
je naprosto nevhodné. Neustále spolu bojují a nedokážou dělat kompromisy.
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Kariéra a finance
Kohout se o peníze vlastně nestará. Snadno je získá a stejně snadno utratí.
Ale ke své práci přistupuje seriózně a vážně. Má profesionální dovednosti
a odvahu.
Rozhoduje se chytře, ale při klíčovém rozhodování by měl být opatrnější.
Chyby by mohly poškodit jeho pověst. Ideální práce je pro něj ta, která mu
dává dostatek svobody. Aby neplýtval svým nadáním, měla by ho rodina
podpořit a nasměrovat na vyšší cíl.
Kohout se uplatní v politice, diplomacii, cestovním ruchu, nebo módním
návrhářství.

Zdraví a životní styl
Celkově má Kohout průměrné zdraví. Nemá žádné vážné nemoci, ale
čeká ho spíš řada menších zdravotních problémů.
V péči o své zdraví nesmí být nedbalý. Vnější faktory mají na jeho zdraví
značný vliv. Kohout je mimořádně vybíravý jedlík a na jeho stravování
má velký vliv jeho momentální nálada. Ale ta u něj často kolísá a to může
vést k onemocnění zažívacího systému. Nejlepší cestou k udržení zdraví
je náprava špatných stravovacích návyků.
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KOHOUT V ROCE 2022

Pro ty, co se narodili v roce Kohouta, bude kariéra, obchodní
partnerství a finance tou nejdůležitější oblastí. To se bude těsně
propojovat s partnerským životem.
Dříve nebo později musí udělat nezbytná a zásadní rozhodnutí, která
mu zajistí pohodlnou budoucnost.
V roce Tygra se u něj budou střídat období tvrdé práce a požitku
z lenošení. To si bude moci dovolit, protože průměrný finanční
výsledek bude více než štědrý na to, aby naplnil jeho potřebu bezpečí
a stability.
V práci občas narazí na omezení, která mu budou připadat přehnaná
a zbytečná. Pokud se zdrží komentářů a bude trpělivý, výsledky jeho
práce za to budou rozhodně stát.
Rok Tygra je pro něj rokem během kterého by měl pracovat na svých
cílech. Brzy si bude moci užívat potěšující výsledky své práce.

Jak se bude v roce 2022 Kohoutovi dařit podle prvku narození?
Dřevěný Kohout (1945, 2005)
V roce 2022 získá nové přátele, kteří ho budou motivovat k finančnímu růstu.
Ohnivý Kohout (1957, 2017)
Všechny jeho problémy se postupně vyřeší, ale až po tom, co se odhodlá
k nezbytným kompromisům.
Kovový Kohout (1981)
Příznivý rok, ve kterém jeho úspěch neohrozí pomluvy ani jiné zásahy zvenčí.
Zemský Kohout (1969)
Obecně se mu v roce 2022 bude dařit dobře. K tomu mu pomůže zjištění
že mnoho problémů se kterými se trápí je naprosto nepodstatných.
.
Vodní Kohout (1993)
Rok Tygra je mu nakloněný v oblasti investic a podnikání. Přátelé ho budou
podporovat.

Kariéra a finance
2022 je pro Kohouta skvělým obdobím k bližšímu prozkoumání určitých věcí
souvisejících s jeho kariérou. Rok vodního Tygra mu dá spoustu síly. To může
přinést řadu pozitivních změn do Kohoutovy práce a dalších obchodních zájmů.
Kohout rád plánuje dopředu a je zvyklý mít věci v pořádku, Proto se může
potýkat s rychlým tempem roku a změnami v práci. Potřebuje se zastavit, udělat
krok zpět a vyhodnotit, jak se věci na jeho pracovišti vyvíjejí. To mu umožní
upravit plány a přemýšlet o dalších krocích, které může podniknout. To může
přinést skvělé výsledky.
Kohouti, kteří jsou opatrní a zvyklí držet se zpátky, udělají dobře, když vystoupí
ze své komfortní zóny a najdou nové způsoby, změnit svou finanční situaci.
Ti, co jsou aktivní a dobrodružní, budou produktivní při zakládání projektů
a využívání nečekaných příležitostí.
V roce 2022 je Kohout velmi nezávislý a je ochotný podstoupit řadu rizik. Tím
obecně hodně dosáhne. Předpověď ukazuje, že rok 2022 dá Kohoutovi extra
dávku energie, ambice dosáhnout všeho po čem zatouží a schopnost využít
příležitosti, které se mu naskytnou.

Zvládne toho hodně a stane se hvězdou v organizaci společných aktivit
a nastolení harmonie v pracovním kolektivu. Je silný jak mentálně, tak
fyzicky.
Kohout by měl využít tuto energii k vývoji nových produktů nebo metod.
Po celý rok bude mít spoustu energie, ale pokud jde o finanční záležitosti,
musí si dávat pozor, aby se zbytečně nevyčerpával ve velkém množství
projektů.
Obecně však bude mít pozitivní přístup a bude mít schopnost jednat
důmyslně a moudře, aby našel více příležitostí, jak vydělat peníze.
Mimochodem, Kohouti, kteří již některé pracovní procesy nastavili v roce
2021, dosáhnou většího úspěchu než ti, kteří teprve začínají. Přesto, si
mnoho Kohoutů bude moci udržet kontrolu nad dosaženým úspěchem.
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Prospěje mu také stanovení si nových cílů a to ideálně dlouhodobých. Bude pak
mít větší šanci plány doladit podle vývoje situace. Kohout má šanci na dosažení
celé série úspěchů.
Rok Tygra pro něj bude skvělým obdobím pro řešení problémů v práci, plnění
opožděných úkolů a osobní rozvoj. Ke konci roku mu mohou některé problémy
způsobit obavy, ale v zásadě budou zbytečné, protože dostatek ochranných
energií zajišťuje, že bude i nadále vše v pořádku.
Pokud podniká, může se v tomto roce díky pracovitosti a motivaci těšit na další
růst své firmy.
Ti, kteří chtějí změnit kariéru nebo hledají práci, se mohou těšit příznivou
změnu. Štěstí je tento rok na jejich straně.
Kohoutova finanční situace vypadá dobře, i když konečný výsledek bude
záviset na tom, zda se vyhne unáhleným nákupům. Kohout bude muset
během roku dvakrát zkontrolovat veškeré dokumenty a smlouvy, které
podepisuje. Při větších nákupech hrozí, že se dopustí chyby proto, že přesně
neporozumí smlouvě.
Také by se měl zaměřit na vytvoření finanční rezervy. Ta mu koncem roku
umožní důležité nákupy nebo investice.
Kohout by měl v tomto roce
pracovat s podporou kaligrafie
WU WEI – tvoření bez námahy,
je důležitý taoistický pojem,
který v doslovném překladu
znamená nekonání.
V Tao Te Ting je tento pojem
vysvětlován tak, že bytosti,
které jsou zcela v souladu s Tao
(harmonickou vesmírnou
energií) konají prostřednictvím
nekonání (akce bez akce).
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Zdraví
Napětí v zádech je spojeno se stavy úzkosti a stresu. Na dobití energie
by Kohout měl odpočívat alespoň osm hodin denně. Díky návratu k
pravidelnému fyzickému cvičení, může snadno, ale výrazně zlepšit kvalitu
svého života.
Pokud má nezdravé návyky, jako je kouření nebo pití alkoholu, musí být
na své zdraví obzvlášť opatrný. Pravidelné cvičení a správná strava mu
pomůže udržet se fit.
Kohouti, kteří mají sedavé zaměstnání budou mít z dostatku pohybu a s
ním spojeným lepší zdravím obzvlášť velký prospěch a měli by se
rozhlédnout po způsobech, které přivedou do jejich života více pohybu.
Jednoduchá procházka nebo chůze do schodů místo použití výtahu může
být dobrým začátkem.

Kohout by měl nosit při
sobě Zlatou kartu OHNIVÝ
FÉNIX. Ta posiluje energii
Ohně. Symbolizuje píli
a pracovitost. Posiluje
oblast jihu a slávy. Pomáhá
při ochraně před
pomluvami a intrikami.
Přináší úspěch a bohatství.
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Láska a vztahy
Horoskop lásky 2022 Kohoutovi předpovídá, že se jejího největšího žáru dočká
koncem zimy. Se svým partnerem objeví nové a zajímavé věci, kterým se
mohou společně věnovat.
Bez ohledu na to, jaká je jeho situace, v roce 2022 zažije naprosto nádherné
okamžiky. Jeho nejdivočejší naděje se mohou splnit. Jeho partner mu dá nový
impuls k obnovení lásky a vášně. Ta se objeví znovu, očištěná od minulosti
a plná nové inspirace.
Kohoutův milostný život letos vypadá velmi dobře a najde se mnoho Kohoutů,
kteří posunou svůj vztah na další úroveň. Se svým partnerem budou mít silné
pouto, ale i přesto doporučuji, aby si přečetli předpověď svého partnera pro
případ, že by se v průběhu roku vyskytly překážky. To mu může pomoci předejít
případným potížím.
Také v rodinném životě se Kohout může těšit na šťastné chvíle, oslavy a další
příjemné události.
Nezadaní Kohouti se mohou těšit na setkání s partnerem se společnými zájmy.
Přesto, že Kohouti na lásku na první pohled nevěří, tentokrát budou její „obětí“.
Zcela to promění celý jejich rok a toto setkání může také navždy změnit jejich
život. Toto neuvěřitelné setkání se uskuteční v létě, takže by měli být připraveni.
Kohoutův společenský život vypadá v tomto roce velmi dobře a měl by se těšit
spoustu aktivit s přáteli a blízkými. Kohout by se měl zaměřit na plánování
rodinných akcí mimo domácnost, To se může ukázat velmi přínosné pro
propojení jejích členů.

Pár náramků "pro ni a pro něj"
7 ČAKER z bílého tyrkysu a
lávového kamene se sedmi
čakrovými kameny podporuje
rovnováhu energií v organizmu,
posiluje zdraví a dodává
vitalitu. Posílí propojení páru.
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Celkově
Celkově vzato vypadá rok Tygra pro Kohouta slibně a produktivně. Spousta
oblastí jeho života mu přinese radost a pokrok. Pro Kohouta je to skvělý čas
soustředit se na kariéru a sklízet plody.
Jeho ochránce ve zvěrokruhu je Drak. Pro svou ochranu by měl mít vždy u
sebe přívěsek Drak na klíče nebo talisman.
Pro zharmonizování energií a využití možností roku by se měl zaměřit také
na harmonizaci Létajících hvězd která je součástí této předpovědi.
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Pes
Pes (kou) žije ve znamení země a císařské žluté barvy,
která mu přináší štěstí a prosperitu. Je klidný a pečlivý.
Pes je zřejmě nejlaskavějším symbolem čínského zvěrokruhu. Má silný
pocit odpovědnosti, vše bere velice vážně. Starší Psi jsou však pokládáni
za nejhorší cyniky.
Pes je odvážný a vždy je připraven bránit nespravedlivě napadané.
Je velice citlivý k problémům druhých, často přebírá jejich úkoly
a projevuje velkou péči o svou rodinu a blízké.
Je spolehlivým pracovníkem, vyhýbá se konfrontaci a dokáže úspěšně
urovnávat konflikty. Je schopen pracovat v kolektivu, ale může být i
dobrým vůdcem. K lidem se chová vždy přátelsky, málo kdy se jim však
úplně otevře. Pes je čestný a loajální. Je opravdový přítel se vším, co
k tomu patří. V partnerství se na něj můžete vždy spolehnout
Nemá rád žárlivé scény, vyhovuje mu něžný a důvěryhodný partner,
nejlépe narozený ve znamení Tygra, Králíka nebo Koně.
Platí pro ty, co se narodili v letech 1934, 1946, 1958, 1970, 1982,
1994, 2006 a 2018. Pokud jste se narodili v lednu nebo únoru, zkontrolujte
své znamení zodiaku na naší automatické kalkulačce.

Osobnost a vlastnosti
Psa nejvíce charakterizuje jeho loajalita. Nikdy neopouští své přátele,
rodinu nebo práci. Je čestný a spravedlivý a díky tomu má mnoho
přátel. Vždy je ochoten poskytnout radu a pomoc. Snadno objeví špatné
návyky přátel a pomůže jim s jejich odstraněním.
Navzdory svému sebevědomému vystupování trpí vnitřní úzkostí
a nejistotou. Jakmile se pro něco rozhodne, na cestě k cíli je¨ḧo nemůže
nic zastavit.

Pes podle prvku narození
Kovový Pes miluje tradice a je atraktivní. Má vysokou sebeúctu
a nerad přijímá pomoc. Rád pomáhá druhým, i když mu to může
způsobit potíže. Ochotně poradí a pomůže ostatním k úspěchu.
Vodní Pes si dokáže vše dobře spočítat a naplánovat. Zaměřuje se
na vybudování stabilních základů pro své budoucí zisky. Když čelí
potížím, může začít nahlížet na situaci pesimisticky. Tvrdě pracuje,
ale měl by si nastavit větší cíle, aby dokázal využít svůj potenciál.
Dřevěný Pes je důvěryhodný a slušný. Pokud přijme pomoc
druhých, udělá vše pro to, aby tuto laskavost splatil. Pevně se drží
své morálky a etiky. Pro ostatní může být těžké mu porozumět.
Dobře se mu daří v práci, která vyžaduje trpělivost. Pokud se zaměří
na dosažení cíle, nevzdá se, dokud neuspěje.
Ohnivý Pes je zacílen na splnění svých snů. Obvykle si dává menší
cíle, které je snadné splnit, a to ho motivuje k pokračování. Když
mají jeho přátelé potíže, ochotně jim poradí, ale nesnaží se jim
aktivně pomoci. Než se rozhodně jednat, pečlivě promyslí každý
krok.
Zemský Pes je tvrdohlavý a nikdy se nevzdává. Přesto dokáže
respektovat jiné názory a perspektivy. Věří, že svých cílů dosáhne
díky tvrdé práci.

Muži narození v roce Psa jsou přímí a opravdoví. Vystupují
energicky. Uvnitř jsou spíš pesimističtí. S nadšením pomáhají
ostatním a jsou věrní svým rozhodnutím a postojům. Není to tím,
že by se chtěli předvádět, ale cítí to jako nutné a správné. Muži Psi se skvěle
starají o svou rodinu. Jejich láska k blízkým přemůže i jejich tvrdohlavost.
Ženy narozené ve znamení Psa jsou velmi opatrné. Jsou lhostejné k lidem,
které nemají rády, a jejich důvěru je těžké získat. Ale jakmile se pro vás
rozhodnou, je jejich přízeň trvalá.
Udělají vše, aby ochránily svou rodinu a přátele. Jsou inteligentní a nezávislé.
Milují outdoorové aktivity a snaží se strávit v přírodě co nejvíc času. Pracují
tvrdě a nevzdávají se, dokud nedosáhnou úspěchu. Od své kariéry očekávají
stabilitu a pravidelný příjem.
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Kompatibilita
Pes nejlépe vychází s Králíkem, Tygrem a Koněm.
Partnerství Psa a Králíkem je pro ně to nejlepší. Pes je přitahován
Králíkovou laskavostí. Králík mu poskytne pevné zázemí a podporu.
Jeho pesimistické povaze prospívá sebejistota Tygra. Naopak Tygr
potřebuje věrnost Psa.
Pes a Kůň se vzájemně respektují a chápou své názory.
Za nejméně vhodné je považováno spojení s Drakem, Buvolem a Kozou.
Psi a Draci jsou v neustálém střetu. Jsou neslučitelní. Nedůvěřují si
a jejich hádky jsou velmi intenzivní.
Vztah Psa s Buvolem je chladný. Mají různé zájmy a nedokážou
spolupracovat.
Pes a Koza se mohou vzájemně tolerovat. Ale to je maximum, kterého
mohou dosáhnout

Kariéra a finance
Pes je loajální a dodržuje všechny příkazy. Na
splnění zadaného úkolu vyvine maximální úsilí.
Nespokojí se s tím, aby byl horší než ostatní a
proto mu vyhovuje
konkurenční pracovní prostředí.
Je citlivý na detaily a má přesné myšlení.
Ve vysoké pracovní pozici se cítí v ohrožení
a raději zůstává v pozadí a podporuje ostatní.
Skvěle se uplatní při práci
v zákulisí.
Pes je pozorný a má vysokou morálku. Než začne
někomu důvěřovat, pečlivě posoudí jeho kvality.
Díky tomu se uplatní jako právník, soudce,
personalista nebo novinář.
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Zdraví a životní styl
Pes bývá celkově zdravý, ale mohou se u něj nečekaně projevit přímo
drastické změny. Na první pohled vypadá odolně a příznaky onemocnění
mohu zůstávat skryté. I malé nachlazení ho může na několik dnů upoutat na
lůžko. V létě a na podzim musí být opatrný na chřipku a jiné nakažlivé
choroby.
V mládí by měl věnovat pozornost trávícímu systému. Nepravidelná
a nezdravá strava může napáchat velké škody.
Jakmile Pes nastoupí do zaměstnání, bude neustále zaneprázdněný. Stres
povede k bolestem hlavy a může přejít v migrény. To může v krajním případě
vést k psychickým potížím. Aby si Pes vytvořil pevný základ pro zdravý život,
musí začít s cvičením a správnými návyky již v mládí. Prospěje mu dostatek
času na relaxaci a odpočinek.

PES V ROCE 2022
To co mu rok vodního Tygra přinese, si Pes na začátku roku nebude schopen ani
představit. Příštích 12 měsíců přinese do jeho života obrovskou změnu. Rok 2022
bude pro něj výjimečný a plný štěstí.
Krátce po oslavách nového roku si stanoví cíl, na který se bez zaváhání zaměří
a koncem podzimu ho splní.
V tomto roce najde pomoc a podporu tam, kde by jí nikdy nečekal. Pravda je, že
se pochybnostem nevyhne a dokonce několikrát svůj cíl opustí. Ale nikdy ne na
dlouho.
Oblast financí od něj bude vyžadovat zklidnění se, pevné a nervy. Také se musí
postarat o svou vnitřní pohodu. Ne vše se mu bude dařit tak rychle a hladce, jak
by si přál. Musí si udržet optimismus a být vytrvalý a nakonec vše dobře
dopadne.
Jeho emoce budou v průběhu roku jako rozbouřené moře, kde přes zvířený
písek nedohlédne dna. I když se uklidní, pochyby a nejistota se budou stále
držet na okraji jeho vědomí.
Než rozbije svůj současný vztah na kusy, měl by se pořádně zamyslet. Skutečně
chce unáhleně skočit do nového vztahu, nebo dokonce manželství a ztratit to,
co vybudoval?

Jak se bude v roce 2022 Psovi dařit
podle prvku narození?
Dřevěný Pes (1994 )
V tomto roce se může těšit na několik pracovních
úspěchů, které mu pomohou navýšit příjmy.
Ohnivý Pes (1946, 2006)
Rok Tygra pro něj bude rokem, kdy si pozná, kdo
jsou jeho skuteční přátelé. Toto prozření nemusí
být právě příjemné.
Kovový Pes (1970)
Prožije docela šťastný rok. Možná ho čeká i
velkolepý návrat.
Zemský Pes (1958, 2018)
V roce Tygra budou jeho úspěchy fantastické.
Vodní Pes (1982)
Rok plný šťastných událostí, ve kterých obdrží
velmi dobré zprávy.

Kariéra a finance
Rok 2022 bude pro Psa rokem ekonomického růstu. Stagnace nebo potíže,
se kterými se v minulosti setkal, mu pouze ukázaly cestu, kterou je třeba
se v roce Tygra vydat.
Pro některé Psy bude dobré, když ve svém oboru získají další vědomosti,
možná i takové, které zakončí titulem, nebo osvědčením V příštích letech
budou za tyto investice do vzdělání sklízet značnou úrodu. Může pro něj
být výhodné změnit odborné zaměření, rozšířit si vzdělání a udělat tak
maximum pro svůj budoucí příjem.
Oproti předchozímu roku se jeho finanční situace zlepší a to ocení
zejména v jarním období. Koncem léta a na podzim podnikne v kariéře
důležité kroky, které mu přinesou nové možnosti a navýší jeho příjmy
v budoucích letech.

Pes je velmi loajální a spolupráce s kolegy pro něj bude opravdu
přínosná. Ti, kteří budou trvat na tom, že úkoly budou plnit samostatně
brzy zjistí, že se dostávají do skluzu a celkového přetížení.
Psi, kteří mají kreativní zaměstnání – pracují v oblasti umění, herci,
malíři, spisovatelé a další tvůrci se mohou v roce Tygra těšit na pokrok
v kariéře.
Ti, kteří chtějí změnit zaměstnání, nebo hledají práci, budou těžit
z pomoci a rad od ostatních, protože jim to pomůže objevit nové
možnosti, které dříve nepovažovali za možné. Pes by se měl poohlédnout
i v pracovních agenturách, pokud má letos problém najít nové místo.
protože to mu pomůže urychlit proces hledání.
Po finanční stránce se mu bude dařit dobře a jeho příjem v průběhu
roku poroste. Jen nesmí zapomenout, že rok Tygra není vhodný k tomu,
aby dělal impulzivní nákupy. Měl by se zaměřit na to, aby zvážil co
skutečně nutně potřebuje. Pokud se vyhne zbytečným nákupům, později
zjistí, že může své peníze lépe využít.

Repliky čínských mincí
PĚT CÍSAŘŮ mu pomohou
s vytvořením finanční stability
a rezerv, které v budoucnu
výhodně využije.
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Zdraví a kondice
Jídlo dokáže Psovi přinést emoční pohodu, to ale neznamená, že by mě jíst
vše, na co dostane chuť. Své zdraví a kondici, by měl pečlivě sledovat
a v případě potřeby navštívit výživového poradce.
Celkově mu prospěje, když se na své zdraví zaměří a rozhlédne se se po
možnostech, jak zlepšit svou fyzickou i duševní kondici. Pokud podnikne
potřebné změny ještě před nástupem roku Tygra zjistí, že je schopen
udržet si dobré zdraví po celý následující rok.
Pes, který má sedavé zaměstnání nutně musí do svého životního stylu
přidat více pohybu. Lepší kondice se příznivě projeví i v dalších oblastech
jeho života.
Sice mu v tomto roce nehrozí žádné vážnější potíže, ale co se týká zdraví,
je prevence to nejlepší co může udělat.
Skvělou terapií je pro něj fyzická práce a nerušené posezení na mírném
slunci.

Jako připomínka nezbytnosti
péče o zdraví je pro něj ideální
zavěsit do sektoru Zdraví a
spokojenosti, nebo nosit při
sobě ověs Wou Lou zavěšený
na Nekonečném uzlu - symbolu
nesmrtelnosti
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Láska a vztahy
V milostné oblasti se může Pes po celý rok Tygra těšit na nádherné
okamžiky. Na své okolí bude působit romanticky a inspirativně. Ale také
sebejistě a rozhodně. To znamená, že s ním nebude možné manipulovat
a dostat ho někam, kde nechce být.
Manipulátoři a další zlomyslní lidé už nad ním nebudou mít žádnou moc.
Všechno v jeho milostném životě bude úspěšné, pokud bude mít jasný
záměr. Nedorozumění ho může oslabit.
O svých milostných záměrech se musí vyjadřovat a jasně a srozumitelně
a ideálně při osobním kontaktu. To zabrání nepochopení a zbytečným
zmatkům.
Pokud je v dlouhodobém vztahu, prospěje mu, když bude svému
partnerovi věnovat více pozornosti, naplánuje výlet, nebo zajímavý
program jen pro ně dva. To je sblíží a upevní jejich vztah.
Nezadaní Psi mají dobrou šanci na úspěšné seznámení. Prospěje jim, když
o svém hledání informují přátele, protože ti je mohou seznámit s tou
pravou osobou. Prospěje jim, když budou v hledání aktivní.
Jestli se bude Psův rodinný život vyvíjet příznivě nebo ne přímo souvisí
s jeho úsilí a pozornosti, kterou bude svým blízkým věnovat. Pokud péči
o rodinu zanedbá, může zjistit, že přichází o důležité události společného
života. Měl by se měl snažit trávit více času se svou rodinou.
Toto úsilí mu přinese hodně radosti a podpoří vzájemné vztahy.
Psi, kteří zaměřují svou pozornost na početí dítěte, se mohou těšit na
harmonický vztah s malým Tygrem. Předem by se měli ujistit, že jsou
v tomto případě v naprosté shodě. Pokud tomu tak není může to vést
k nelibosti a narušení vztahu.

LUDMILA DJEMEL
FENGSHUIPORADENSTVI.CZ

Pokud plánuje rozšíření rodiny, je rok 2022 tím správným obdobím.
Tygří dítě a rodič Pes se společně mnohému naučí. Pes mu pomůže
získat sebevědomí, jistotu a pracovitost a také zvládnout jeho
neklidnou povahu. Jejich vztah bude plný lásky.
Společenský život Psů může tento rok poněkud trpět nedostatkem
času. Snadno se může stát, že Pes zanedbá své přátele. Musí dát
najevo, že má skutečně zájem s nimi trávit čas. Jinak hrozí, že některé
z nich ztratí.

Vášeň je důležitým
kořením vztahu. Pokud se
vytratí, chybí v něm něco
velmi důležitého. Zavěšení
kaligrafie Vášeň v ložnici ji
pomůže znovu aktivovat.

Pro podporu vztahů by neměl
zapomenout na aktivaci
hvězdy Romantika.

Celkově
Celkově může být rok Tygra pro pracovitého a odhodlaného Psa velmi
úspěšný a přínosný. Občas bude muset vynaložit větší úsilí na udržení
kontaktu s přáteli a na péči o své zdraví.
Jeho ochráncem zodiaku je Králík. Pro svou ochranu by měl mít vždy u sebe
přívěsek na klíče nebo talisman s jeho podobou.
Příznivé měsíce: červen a prosinec
Nepříznivé měsíce: září a listopad
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Vepř
Vepř (ču) je předznamenán klidným aspektem vody
a černé barvy spojované s vážností a úctou. Je mírný a přemýšlivý.
Vepř je optimistický a myslí si o druhých jen to nejlepší. Není
pomstychtivý a druhým vždy odpouští, toleruje cizí názory, nezklame
důvěru a dokáže se zasadit o správnou věc. Vepři mají laskavou osobnost
a v životě jsou požehnáni štěstím.
V práci není ambiciózní a dokáže udržet rovnováhu mezi prací a hrou.
Někdy se ve své touze po společnosti nechá až zneužívat.
Nerad riskuje a nespoléhá na sílu. Pracuje raději pomaleji ale spolehlivě.
Vepř je intelektuál a rád získává vědomosti. Je též estetik se smyslem
pro dobré způsoby a chutné jídlo.
Je to citlivý, romantický snílek, trochu naivní a pečlivý, jenž spoléhá
na slovo druhých. Jeho ideální partner by měl být narozen ve znamení
Kohouta, Tygra, Králíka nebo Kozy a neměl by od Vepře vyžadovat
projevy okázalých citů.
Pro Číňany je Vepř symbolem blahobytu, nenáročnosti a plodnosti.
Platí pro ty, co se narodili v letech 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007
a 2019. Pokud jste se narodili v lednu nebo únoru, zkontrolujte své
znamení zodiaku zdarma na naší automatické kalkulačce.

Osobnost a vlastnosti
Vepř se neztratí v davu. Možná, že většina lidí víc mluví, než koná, ale
Vepř to má naopak.
Neutrácí zbytečně, ale rád se baví. Je realistický, trochu i materialistický,
ale touha po zabezpečení je pro něj motivací k tvrdé práci.
Je energetický a plný nadšení. S přehledem a bez stížností zvládne
i nudné práce. Pokud dostane příležitost, bez zaváhání zaujme vedoucí
pozici.

Vepř podle prvku narození
Kovový Vepř se soustředí na své podnikání. Může být poněkud
líný a málo motivovaný, přesto se na své podnikání dokáže plně
soustředit. Pokud bude pečlivý, naučí se zacházet s penězi
a vyhne se zbytečným výdajům, tak určitě uspěje.
Vodní Vepř je zodpovědný a vážný. Má spoustu nápadů, ale
nechá se snadno ovlivnit. Dokáže naslouchat a dobře
komunikuje s přáteli i rodinou. V životě má štěstí a do důchodu
obvykle odchází se značnými úsporami.
Dřevěný Vepř je vážný a milý. S klidem se vyrovná
s nedostatkem peněz. Přesto by měl vytvořit nouzový fond. Bere
vše tak, jak to přijde a v klidu čelí všem obtížím. Vytváří klidné
a nekomplikované vztahy.
Ohnivý Vepř je závislý na společnosti ostatních. Hodí se pro práci
v týmu. Pokud se zaměří na konkrétní dovednosti, dokáže
vybudovat pevný základ pro svou kariéru. Má talent pro
zacházení s penězi. Je velmi populární a snadno se s ním
vychází. V romantických vztazích se mu bohužel nedaří moc
dobře.
Zemský Vepř je velmi společenský a má přátele snad ze všech
oblastí života. V práci i životě se mu daří dobře a obvykle ho
provází štěstí. Úspěchu dosahuje až později v životě. Není
velkým romantikem a pro vytvoření harmonického
vztahu by na této oblasti měl zapracovat.

Muži narození v roce Vepře jsou optimističtí a něžní. Dokážou soustředit
pozornost, a jakmile se zaměří na cíl, vloží do něj vše. V zacházení s penězi
se jim příliš nedaří. Jsou důvěřiví a často skočí na lep podvodníkům. To může
zavinit ztrátu nahromaděného jmění.
Tito muži jsou tiší a rádi studují. Ale bohužel neumí své vědomosti dostatečně
prezentovat. Nemluví mnoho, ale jsou vřelí a díky tomu vytvářejí velkou skupinu
přátel. Kdykoli se dostanou do obtíží, vždy se najdou lidé, kteří jim ochotně
pomohou.
Ženy narozené v roce Vepře jsou aktivní a společenské. Využijí každou
příležitost k návštěvě společenské akce, večírku nebo divadla. Díky své
bezstarostné osobnosti snadno získají důvěru ostatních. Někdy jsou nadšené
novými kontakty až příliš a zapomenou nechat druhým dost prostoru.
Umí vydělat peníze. Pokud nebudou svým bohatstvím zbytečně plýtvat, budou
vždy dobře zajištěné. Jejich domácnost je vždy dobře zorganizovaná
a nesnáší nepořádek. Milují děti a čas s nimi strávený jim přináší velkou radost.
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Kompatibilita
Vepř nejlépe vychází s Tygrem, Králíkem a Kozou.
Vepř a Tygr tvoří ten nejlepší pár. Statečný Tygr mu dává dostatečný pocit
bezpečí.
Králka přitahuje klid a vřelost Vepře.
S Kozou má Vepř spoustu společných témat a zájmů.
Za nejméně vhodné je považováno spojení Vepře s Hadem nebo Opicí.
Vepř a Had mají konfliktní osobnosti a jsou nejméně slučitelní. Mají vůči sobě
předsudky a nedokážou dělat kompromisy.
Vepř s Opicí vychází jen těžko. Jejich vztah je plný napětí.

Kariéra a finance
Vepř je jemný a zřídkakdy ztrácí dobrou náladu. A když ano, nikdy to není
dramatický výstup. Spory se vždy snaží vyřešit rychle a bez urážek druhých.
Protože jeho životním cílem je aby všichni žili v harmonii, hodí se pro povolání
spojená s charitou a nadacemi.
Je velmi tolerantní a chápavý. Pokud udělá chybu, napraví ji. Je trpělivý
a pro každého chce jen to nejlepší. Díky tomu je skvělý učitel nebo trenér.
Pokud uvažuje o podnikání, musí k tomu sebrat veškerou odvahu. Je pro něj
těžké přijmout investiční riziko. Ale jakmile překoná počáteční potíže, jeho
cesta k bohatství bude bez problémů. Investice do nemovitostí jsou pro něj
vhodnou volbou.
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Zdraví a životní styl
Vepř má většinou pevné zdraví a silný imunitní systém. Je temperamentní
a působí, jako kdyby jeho energie byla nevyčerpatelná. Na své pevné
zdraví je také patřičně hrdý. Občas však díky své sebejistotě přehlédne
drobné příznaky přicházejících potíží. Pokud je bude zanedbávat delší dobu,
mohou se změnit v chronické.
Vepř obvykle vede velmi rušný život. I když se necítí unavený, měl by
pamatovat na odpočinek. Sezónní změny počasí mají na jeho zdraví velký
vliv a narůstá ohrožení respiračními chorobami. Nezdravé stravování může
vést k cukrovce, vysokému cholesterolu a problémům se srdcem.
Vepř vždy čelí případným potížím a nikdy se nevzdává. Tato vlastnost je skvělá
na pracovišti, ale v oblasti zdraví mu příliš neprospívá. Vepř se musí naučit
brát vážně i drobná onemocnění a nevynechávat preventivní prohlídky.

VEPŘ V ROCE 2022
Rok 2022 nebude pro Vepře úplně top rokem, ale i přes to mu přinese
pozitivní změny především ve finanční a profesní oblasti.
Každý, kdo se narodil v roce Vepře, ale dobře ví, že peníze nejsou klíčem ke
štěstí. Přesto si bude s chutí užívat uznání, které získá za dobře odvedenou
práci, ať už se jedná o zvýšení platu nebo novou profesní funkci.
V roce Tygra mu bude v oblasti vztahů bohužel něco chybět. Nezadaní Vepři
budou hledat partnera, který by jim rozuměl, a během roku Tygra ho možná
nenajdou. V průběhu tohoto hledání potkají zajímavé lidi, možná budou
dokonce cestovat do vzdálených nebo neobvyklých míst.
Pro Vepře, který je proaktivní a odhodlaný, to může být skvělý rok.
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Jak se bude v roce 2022 Vepři dařit podle
prvku narození?
Dřevěný Vepř (1995)
Rok, který sice nebude stoprocentně příznivý, ale Vepř
s pomocí přátel vyřeší všechny své problémy.
Ohnivý Vepř ( 2007)
Čeká ho velmi aktivní rok, v kterém bude hodně
cestovat.
Kovový Vepř (1971)
Bude mít dostatek uspokojení v lásce a nebude trpět
finanční nouzí.
Zemský Vepř (1959, 2019)
Rok, ve kterém bude muset být ostražitý a učit se
novým věcem.
Vodní Vepř (1983)
Rok Tygra je pro něj příležitostí ocenit dobré stránky
života a najít si nové přátele.
Může získat povýšení nebo podnikání.
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Kariéra a finance
Rok Tygra je pro Vepře mimořádným rokem pro využití a rozvíjení příležitostí.
Jeho pracovní a finanční život může být ovlivněn, zejména událostmi
ze začátku roku.
To mu umožní řešit případné pracovní problémy. Bude se dobře rozhodovat
a také bude mít jasno v tom, jak obchodovat, aby vydělal víc. Někdy může
pociťovat nejistotu a to by mohlo být překážkou pro využití této příznivé
energie.
V práci osvědčí své schopnosti a to povede k novým příležitostem v průběhu
celého roku.
U všech obchodních aktivit, do kterých se zapojuje, by měl dobře
prozkoumat, jestli jsou pro něj vhodné. Opakovaná kontrola smluv
a dokumentů je nezbytná. Po celý rok Tygra hrozí zvýšené riziko chyb, které
by mohly vést k pokutám nebo soudním sporům.
V roce 2022 bude plný energie a vysoce produktivní. Přestože může jednat
rychle a impulzivně, bude zároveň přesný a efektivní. O to se zaslouží energie
roku vodního Tygra, která příznivě ovlivňuje inteligenci Vepře a tím mu dává
sílu dojít k exaktním výsledkům. Tuto energii může plně využít k rozvoji a jít
za ní bez obav z toho, že bude příliš aktivní.
V červnu může mít potíže s adekvátním a efektivním řešením pracovního
rozvrhu. Bude pro něj obtížné dokončit práci včas. V této situaci by měl
nabrat sílu díky zklidnění se, zpomalení a relaxaci. Je to pro něj skvělá
příležitost vyrazit ven a odpočívat fyzicky i duševně. V říjnu může být
zahlcený vším, co mu přijde do cesty a cíle které si stanovil, bude pro něj
náročné dokončit a je možné, že některé z nich skončí neúspěchem. Pro
dosažení co nejlepších výsledků by je měl zrevidovat, a k těm, co se
rozhodne dokončit získat co nejvíce informací.
Pro Vepře přichází období nakloněné změně zaměstnání nebo vyzkoušení
kariéry, po které kdysi toužil. Šance, že se to stane právě tomto roce je velmi
vysoká.

Rok 2022 poskytne Vepři finanční příležitosti vedoucí ke zlepšení stávající
situace. Je to skvělý rok pro stanovení dlouhodobých cílů.
Ti, kteří se nacházejí v obtížné finanční situaci, budou mít nápady, které
jim ji pomohou vyřešit, zbaví se finančních závazků a splatí dluhy.
Vepři, jejichž finanční situace je velmi pozitivní již v současné době, mohou
použít tuto mocnou energii a využít ji k dosažení ještě lepších výsledků
a finanční stability.
Vepři, kteří chtějí změnit zaměstnání, nebo hledají práci, se mohou během
roku Tygra ocitnout na zcela nové cestě. Prospěje jim otevřenost a
ochota vyzkoušet něco nového. To by mohlo v budoucnu vést k novým
příležitostem. Vepř by měl být připravený začít v nové práci níže na
žebříčku, protože se brzy dostane do vyšší role.

Soška Ganéši na pracovním stole
mu pomůže zachovat klid v
náročných situacích, které rok Tygra
přinese. Ganeša je žádán o pomoc a
podporu v začátcích nových
projektů, při odstraňování překážek,
při většině důležitých životních kroků
a zejména o podporu ve finanční
oblasti.
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Zdraví a kondice
Přepracovanost a pracovní stres mohou narušit jeho obvykle pevné
zdraví. Péče o kondici, dostatek vitamínů a zdravá strava budou pro
Vepře základ pro udržení kondice, soustředěnosti a vyhnutí se
zbytečným chybám. Bude nezbytné, aby do svého zdraví investoval
v průběhu celého roku.
Vepř, který již trpí nějakými zdravotními potížemi by měl pečlivě
zhodnotit svůj stav a kondici a přijmout nová opatření ke zlepšení
stávajícího stavu. Také pozitivnější přístup mu pomůže k rychlejšímu
vyřešení potíží.
Pro Vepře, kteří se věnují rizikovým nebo výškovým a podobným pracím
je v roce Tygra rozumné investovat do modernizace bezpečnostního
vybavení. V tomto roce je zvýšené riziko riziko nehod a zranění.
Celkově by všichni Vepři měli být opatrní při manipulaci s ostrými
předměty. To jim pomůže vyhnout se zraněním.
Duševní zdraví Vepře vypadá v roce Tygra dobře, i když je pro něj stále
velmi důležité, aby si našel čas na relaxaci a odpočinek. To mu pomůže
cítit se lépe v náročných obdobích.
Pokud se o sebe dobře postará, udrží si dobrou kondici. Přesto si musí
dát pozor na přejídání, které by mohlo zavinit zdravotní potíže.

Aby omezil riziko nehod a zranění,
měl by nosit při sobě Zlatou kartu
ochrany s Buddhou. která chrání při
většině aktivit a sportů.. Buddha
symbolizuje klid, moudrost, harmonii
a rozvahu.

Láska a vztahy
Po celý rok Tygra 2022 se na sentimentální úrovni Vepř nebude nudit, ale
bude mít potíže se získáním vnitřní rovnováhy. Pravdou je, že ve skutečnosti
neví, co chce, a ocitne se na rozcestí mezi různými touhami a potřebami.
Nezávislostí, odhodláním a vášní.
Jeho duševní nezávislost ho může stát i vztah, ale může si být jistý, že se z
toho vzpamatuje a poučí se.
Pokud chce začít rok správně, měl by změnit svůj pohled na sebe a své
romantické vztahy.
2022 mu přinese mnoho energie a to na něj bude mít pozitivní vliv. Čistící
energie roku mu přináší pevné zdraví a odolnost vůči chorobám. Jeho
fyzická odolnost posílí a sníží riziko infekčních chorob a dalších zdravotních
potíží.
Nezadaní Vepři se mohou těšit na množství nabídek a příležitostí
k seznámení. Přesto pro ně může být složité vytvořit trvalý vztah.
Vepř bude dobře zpracovávat negativní zážitky z minulosti. Prospěje mu,
když bude mít příležitost vybít nadbytečnou energii sportem. Potom se bude
ve vlastní kůži cítit pohodlně.
Ačkoli existují chvíle, kdy se může cítit trapně, měl by si uvědomit, že ho
obklopuje hodně lidí, kteří mu nabízejí podporu. Mohou to být přátelé nebo
rodina, ale také kolegové. To mu nakonec umožní najít způsob, jak úspěšně
uzavřít rok po mentální i fyzické stránce.
V milostném životě Vepře se mohou objevit hádky. Pokud se jim chce
vyhnout, měl by se zaměřit na procvičování komunikačních dovedností a
také si vyhradit čas na komunikaci a společný program s partnerem. Díky
tomu si užije klidný a obohacující milostný život.

Nezadaní Vepři se mohou těšit na množství nabídek a příležitostí
k seznámení. Přesto pro ně může být složité vytvořit trvalý vztah.
Rodinný život Vepře bude probíhat v klidu a pohodě. Rodina mu poskytne
podporu a porozumění. Také by se měl zaměřit na udržení kontaktu s širší
rodinou a pravidelně zjišťovat, jak se jim daří.
Vepř, který chce během roku Tygra rozšířit rodinu, se může těšit na dobrý
vztah se svým novým dítětem. Ve vztahu rodiče a dítěte bude Vepří rodič
respektovat odvážnou povahu malého Tygra a jeho rychlé tempo učení.
Tygří dítě se bude muset naučit ukázněnosti a zvládnout svou netrpělivost.
Mezi Vepřem a Tygrem bude skvělý vztah.
Vepř může tento rok ve svém domově provést několik praktických vylepšení,
ale bude moudré když dokončí jeden projekt než se pustí do dalšího. Jinak
by se mohl brzy ocitnout s mnoha nedokončenými projekty a nepořádkem
okolo domu. Rok Tygra může přinést mnoho změn a Vepř zjistí, že když se
zaměří na jeden úkol, může dosáhnout těch nejlepších výsledků.
Díky nárokům na rozdělení času může být pro Vepře složité najít si čas na
zábavu, setkání s přáteli nebo společenské akce. Pro udržení rovnováhy by
se měl snažit svůj společenský život neodkládat a udržovat s přáteli
pravidelný kontakt.

Nezadaným najít lásku a zadaným
upevnit vztah pomohou
Mandarínské kachničky vystavené
na jihozápadě nebo na nočním
stolku v ložnici.
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Celkově
Celkově vzato, rok Tygra přinese do života Vepře nějaké překážky, ale když
pokud bude aktivní a udrží si pozitivní přístup, může se těšit na krásný rok
2022.
V zodiaku je spřízněný s Tygrem. Pro svou ochranu byste měl mít vždy u
sebe přívěšek nebo talisman Tygr.
Příznivé měsíce: červenec, srpen, prosinec
Nepříznivé měsíce: červen a září
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Jmenuji se Ludmila Djemel
a jsem profesionální konzultantka Feng Shui.
Jako profesionální konzultantka Feng Shui pracuji
od roku 1993.
Věnuji se poradenství a harmonizaci prostoru klientů,
přednáším a pořádám semináře. Poskytuji poradenství
v soukromých i komerčních prostorech kancelářích
a obchodech.
Studiu Feng Shui a čínské astrologii se věnuji
již více jak 30 let a své znalosti neustále rozšiřuji.

V čem může Feng Shui pomoci právě Vám?
Prostřednictvím Feng Shui a osobního poradenství můžete najít řešení řady
životních situací jak v soukromém tak i profesionálním životě.
Harmonizovat a posílit pozitivní energie v partnerství, zdravotní oblasti, kariéře,
financích…
Jsem autorkou knih Feng shui průvodce k harmonickému životu a Tajemství
Feng Shui.
Série e-booků s rozbory osobních čísel štěstí KUA a dalších průvodců tímto
uměním.
Píšu Blog s radami a tipy
Předpověď, kterou jste právě dočetli pro vás připravuji již 12 rokem.
Proměna života s Feng Shui je krásná cesta a ráda vás na ní povedu.
L:D

Pro usnadnění práce s Feng Shui nezapomeňte využít naše automatické
kalkulačky zdarma a poznat své:
- znamení a prvek čínského Zodiaku
- číslo KUA - magické číslo životního štěstí a harmonie
- odhalit svůj Partnerský horoskop
- získat odpověď na důležité otázky prostřednictvím Orákula
Více o možnostech Feng Shui se dozvíte:
https://fengshuiporadenstvi.cz/
https://www.fengshui-interiery.cz/
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