
 

Rok 2011 – Xin Mao -    -  Rok Metalowego Królika  

Chioska astrologia, dzieli ludzi na 12 typów, zależnie od roku urodzenia, które otrzymały nazwy  12 

zwierząt. Jednak ludzie nie reprezentują cech tych zwierząt. Nazwy zwierząt są jedynie symbolami. 

Według zasad chioskiej astrologii solarnej początek roku ma miejsce 4 lutego. Stąd osoba urodzona 

przed 4 lutego należed będzie do poprzedniego roku. Dziecko urodzone w styczniu 2011 roku będzie 

Tygrysem, ponieważ styczeo 2011 należy jeszcze do roku 2010, czyli roku Tygrysa.  

Każdy rok niesie ze sobą specyficzne energie, które różnie na ludzi oddziałują. Naiwnością byłoby 

sądzid, że prognoza na nowy rok będzie identyczna dla wszystkich urodzonych w dany roku.  

Pełna, prognoza potencjału człowiek możliwa jest wtedy, gdy znamy pełną datę urodzenia.  

Jaką więc wartośd mają prognozy odnoszące się jedynie do roku urodzenia?  Wskazują ogólne trendy 

i tendencje, które oczywiście różnie się będą przejawiad u różnych osób, ale wskażą kierunek. 

Informują o tym jaki będzie początek podejmowanych w danym roku działao. Mówią o ogólnych 

tendencjach związanych w kontaktach ze światem zewnętrznym, predyspozycjach zdrowotnych  

i relacjach ze starszymi członkami rodziny. 

CZAS  WSPÓŁPRACY,  CZAS  OPOZYCJI,  CZAS DESTRUKCJI.  

Rok urodzenia mówi też o tym, kiedy świat chce z nami współpracowad (Czas Współpracy),   kiedy  

jest wobec nas w opozycji (Czas Opozycji), albo chce coś w naszym życiu przerwad (Czas Destrukcji). 

W Czasie Współpracy pojawiają się ludzie i okoliczności sprzyjające. To okres dobry na zawieranie 

kontaktów, partnerstwo, zakładanie spółek, pojednanie z rodziną, a nawet małżeostwo.  

Czas Opozycji  przynosi przeszkody, opór, konfrontacje z innymi. Przechodząc przez Czas Destrukcji 

możemy doświadczad rozpadu tego, co było do tej pory (przeprowadzka, zmiana pracy, choroba).  

Warto znad swój Czas Współpracy, Czas Opozycji i Destrukcji. Można się przygotowad.  

Bardziej świadomie działad lub świadomie się z działaniem wstrzymad. 

CHIOSKIE  MIESIĄCE  zaczynają się później niż miesiące w kalendarzu zachodnim.  

1. Bawół: Styczeo – 06. 01 – 03.02  

2. Tygrys: Luty –  04.02 – 05.03  

3. Królik: Marzec – 06.03 – 04.04  

4. Smok: Kwiecieo – 05.04 – 05.05  

5. Wąż: Maj – 06.05 – 05.06  

6. Koo: Czerwiec – 06.06 – 06.07  

7. Koza: Lipiec – 07.07 – 07.08  

8. Małpa: Sierpieo – 08.08 – 07.09  

9. Kogut: Wrzesieo –08.09 – 07.10   

10. Pies: Październik – 08.10 – 07.11  

11. Świnia: Listopad – 08.11 – 06.12  

12. Szczur: Grudzieo – 07.12 – 05.01 

Poniżej przedstawiona jest krótka prognoza na rok 2011 dla poszczególnych zwierząt. Na koocu 

umieszczone są informacje odnośnie punktów na twarzy, które dotyczą osób urodzonych w danym 

roku. Lepiej jest, gdy punkty te pozbawione są blizn, krost, a nawet pieprzyków. Lokalizację punktów 

na twarzy znajdziesz w artykule o Mian Xiang – chioskiej sztuce czytania z twarzy. Kliknij tutaj: 

http://www.masterconsulting.pl/pl_oblicze-losu-sztuka-czytania-z-twarzy,119.html 

http://www.masterconsulting.pl/pl_oblicze-losu-sztuka-czytania-z-twarzy,119.html


 

1. SZCZUR 

( 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)  

Uwaga, chioski rok solarny rozpoczyna się zwykle 4. Lutego.  

Osoby urodzone od 1.stycznia do 3.lutego należą do roku poprzedniego. 

A. Czas Współpracy: styczeo 

B. Czas Opozycji: czerwiec  

C. Czas Destrukcji: wrzesieo 

 

ZDROWIE 

Ze zdrowiem Szczurów powinno byd w 2011 roku całkiem dobrze, pod warunkiem jednak, że znajdą 

czas i energię zarówno na odpoczynek, jak i właściwe odżywianie. Powinny też otoczyd opieką 

starszych członków rodziny i unikad konfliktów z nimi. 

 

RELACJE 

W 2011 roku Szczury mogą liczyd na szczególne powodzenie w relacjach osobistych.  

Będą postrzegane jako wyjątkowo atrakcyjne. To dobry czas na zawarcie nowych znajomości.  

Pod warunkiem, że Szczury wyjdą z domu i pokażą się światu.  

Jednak Szczury mogą w 2011 roku doświadczad też niezdrowego  zainteresowania o charakterze 

seksualnym (a nawet molestowania, a i same również takie zainteresowanie przejawiad. Jeśli nad tym 

nie zapanują to sprowadzą na siebie  kłopoty i utratę dobrego imienia.  

Szczury, które pozostają w nieformalnym związku, mogą pomyśled o ślubie. To dobry czas! 

Ale nie w miesiącu Oponenta, ani Destrukcji.  

Duże napięcia mogą się pojawid między Szczurami, a starszymi członkami rodziny.  

Lepiej powstrzymad się od wszelkich konfrontacji. 

 

PRACA I FINANSE 

Rok  2011 roku przynosi powodzenie na polu finansowo-zawodowym. Dużo pracy, dużo projektów, 

większe zaróbki.  To co wygląda na niepozorny lub słabo opłacalny  projekt, przyniesie uznanie  

i satysfakcję, także finansową. 

To co może Szczurom w 2011 bardzo dokuczad to poczucie, że inni są wobec nich nie fair i poczucie 

niedocenienia.  Czasem będzie uzasadnione, często jednak subiektywne.  

 

PUNKTY  NA  TWARZY 

4-2008,  16-1996,  28-1984,  40-1972,  52-1960,  64-1948,  76-1936 



 

2.BAWÓŁ 

(1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) 

Uwaga, chioski rok solarny rozpoczyna się zwykle 4. lutego.  

Osoby urodzone od 1.stycznia do 3.lutego należą do roku poprzedniego. 

 

A. Czas Współpracy: grudzieo 

B. Czas Opozycji: lipiec 

C. Czas Destrukcji: kwiecieo 

 

ZDROWIE 

W 2011 roku zdrowie Bawołów będzie słabsze. Powinny wystrzegad się sportów ekstremalnych - 

grozi im wypadek lub kontuzja. Zalecana jest ostrożnośd podczas jazdy samochodem. Także w domu 

możliwe są częstsze skaleczenia.  

 

RELACJE  

W 2011 roku Bawoły muszą starad się zapanowad nad emocjami. Powinny też zająd się starymi,  

nie załatwionymi sprawami. Dotyczy to zwłaszcza Bawołów w związkach. Warunki do spotkania 

nowego partnera są przeciętne, dlatego zaleca się Bawołom większą aktywnośd, ale też zrozumienie, 

że w tym roku, na nowy dobry związek trzeba będzie trochę poczekad. Szczególnie sprzyjającym 

czasem do poznania kogoś nowego jest grudzieo. Możliwe są spięcia, a nawet rozstania czy to  

z partnerami czy przyjaciółmi lub kolegami. 

 

PRACA I FINANSE 

2011 to dla Bawołów pracowity i aktywny rok. Będzie dużo spraw do załatwienia. Aby sobie poradzid 

muszą współpracowad z innymi, ale też przyjmowad rady i wsparcie życzliwych im osób.  

Ważne jest, aby postępowały zgodnie z zasadami. Pojawi się wiele zawodowych okazji, którymi warto 

będzie się zająd, nie odkładając na później. Za to potrzebne będzie odłożenie na bok emocji, 

proaktywnośd  i dobra organizacja pracy. W finansach, tendencja do wydatków będzie silniejsza niż 

do zarabiania, dlatego Bawoły nie powinny na tym polu ryzykowad. Na początku lutego powinny 

zainwestowad w coś, co przy nich zostanie, np. w wiedzę lub nieruchomośd. 

 

PUNKTY NA  TWARZY 

3-2009,  15-1997,  27-1985,  39-1973,  51-1961,  63-1949,  75-1937 

 



 

3.TYGRYS 

(1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) 

Uwaga, chioski rok solarny rozpoczyna się zwykle 4. lutego.  

Osoby urodzone od 1.stycznia do 3.lutego należą do roku poprzedniego. 

 

A. Czas Współpracy: listopad 

B. Czas Opozycji: sierpieo 

C. Czas Destrukcji: listopad 

 

ZDROWIE 

W tym roku o zdrowie trzeba dbad szczególnie. Mogą pojawid się komplikacje zdrowotne.  

Konieczne będą świadome działania w celu wzmocnienia systemu immunologicznego regularne 

dwiczenia , dbanie o dietę i systematyczne badania, jeśli tylko Tygrysy zauważą coś niepokojącego. 

Niczego nie powinny ignorowad. Dokuczad mogą stare, przewlekłe dolegliwości. Słabiej mogą się czud 

starsi członkowie rodziny Tygrysów. 

RELACJE  

Rok 2011 otwiera Tygrysom dobre widoki jeśli chodzi o ich relacje i atrakcyjnośd. Osoby samotne 

mogą spotkad partnera i to gdzieś blisko. Byd może będzie to ktoś, kogo od dawna znają.  

Tygrysy pozostające w związkach, niech dołożą starao, aby w tych związkach… pozostad. Może to byd 

wyzwaniem, ponieważ inne osoby będą zainteresowane flirtowaniem z Tygrysami, a im samym 

trudno będzie się oprzed. 

PRACA I FINANSE 

To powinien byd dobry rok dla Tygrysów. Tygrysy muszą jednak spełnid określone warunki,  

aby rzeczywiście było dobrze. Powinny one przede wszystkim:  

- najpierw się zastanawiad, potem działad  

- opracowad plan rozwoju swojej firmy  

- powstrzymad  się od hazardu i ryzyka 

- uważad na to co, i komu mówią - możliwe są problemy prawne 

- prosid o pomoc i korzystad ze wsparcia otaczających osób – oni odegrają ważną rolę. 

- utrzymywad dobre relacje z innymi, ignorowad tych, którzy plotkują i zazdroszczą  

- wprowadzad w życie nowe pomysły, to da dobre efekty 

- pilnowad dokumentów i rzeczy osobistych  

 

PUNKTY  NA TWARZY 

2-2010,  14-1998,  26-1986,  38-1974,  50-1962, 62-1950,  74-1938 



 

4.KRÓLIK 

( 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999) 

Uwaga, chioski rok solarny rozpoczyna się zwykle 4. lutego.  

Osoby urodzone od 1.stycznia do 3.lutego należą do roku poprzedniego. 

 

A. Czas Współpracy: październik 

B. Czas Opozycji: wrzesieo 

C. Czas Destrukcji: czerwiec 

ZDROWIE 

Zdrowie Królików będzie w 2011 roku słabsze. Możliwe są skaleczenia, a nawet wypadki.   

Króliki będą ulegad emocjom i nadmiernie się martwid. Mimo, że mogą liczyd w tym roku na pomoc  

innych… jeśli o nią poproszą. Dziadkowie lub starsi rodzice Królików mogą się w 2011 roku wymagad 

przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego. Pod kontrolą powinien byd zwłaszcza układ moczowo-

płciowy. 

 

RELACJE  

Jeśli chodzi o relacje osobiste to w 2011 roku Króliki mogą liczyd na względny spokój.  

Wyjątkiem są Króliki urodzone we wrześniu. Te poszukujące partnera będą nieco rozczarowane. 

Czasem, który sprzyja kontaktom z ludźmi jest październik, a także luty, marzec i kwiecieo.  

 

PRACA i FINANSE 

Rok nierówny, ale finansowo dobry zwłaszcza jeśli Króliki odważą się działad inaczej. Mogą liczyd na 

wsparcie wpływowych osób. Grożą im nadmierne wydatki i ryzykowne inwestycje.   

Warto zainwestowad w  coś, co zostanie na dłużej, na przykład w edukację. 

W pracy napięte relacje. Pozycja Królików będzie osłabiana. Dotychczas spokojny szef stanie się 

bardziej wymagający i… nieprzewidywalny. Te Króliki, które urodziły się we wrześniu mogą zmienid 

pracę, co poza stresem przyniesie interesujące możliwości. Zachowując tolerancję i elastycznośd, 

podejmując nowe wyzwania i korzystając z pomocy „Szlachetnych Ludzi” przeżyją Króliki w 2011 

bardzo interesujący zawodowo czas. 

 

PUNKTY NA TWARZY 

13-1999,  25-1987,  37-1975,  49-1963,  61-1951,  73-1939,   85-1927 

 



 

5.SMOK 

(1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000)  

Uwaga, chioski rok solarny rozpoczyna się zwykle 4. lutego.  

Osoby urodzone od 1.stycznia do 3.lutego należą do roku poprzedniego. 

 

A. Czas Współpracy: wrzesieo 

B. Czas Opozycji: październik 

C. Czas Destrukcji: styczeo 

 

ZDROWIE 

Smoki mogą w 2011 roku czud się słabiej pod względem zdrowotnym, zwłaszcza te, które będą zbyt 

intensywnie pracowad. Partnerzy Smoków będą także bardziej podatni na choroby.  

Kluczowa dla zdrowia Smoków będzie ich akceptacja „nudnego” dbania o siebie: właściwa dieta, 

dwiczenia i wczesne chodzenie spad.  

 

RELACJE  

Relacje w pracy mogą byd w 2011 roku trudne, ponieważ nie wszyscy będą Smokom życzliwi, co może 

osłabiad je emocjonalnie i powodowad poczucie smutku i osamotnienia. Smoki powinny 

konsekwentnie unikad toksycznych osób i robid swoje (pamiętając, że mogą też liczyd na wsparcie 

wielu osób im przychylnych, zwłaszcza przełożonych). 

Zawarcie nowego związku może w 2011 roku napotykad trudności, ale sprzyjającym czasem  

jest dla Smoków zawsze wrzesieo. Smoki w stałych związkach mogą liczyd na spokój i stabilizację. 

 

PRACA I FINANSE 

Rok 2011 to dla Smoków rok wytężonej pracy. Nie powinny liczyd na przypadek, ani działad na skróty. 

Wszelkie działania, zwłaszcza ryzykowne zmiany powinny byd podejmowane z dużą ostrożnością  

i po dokładnym przemyśleniu. Jeśli Smoki będą ostrożne, uważne i pracowite mogą liczyd zarówno  

na znacząco wyższe zarobki, jak i skuteczną pomoc tzw. „Szlachetnych Ludzi”, którzy będą im 

sprzyjad. Ważne jest jednak, aby Smoki potrafiły rozgraniczyd: ciężka i cierpliwa praca – tak, ciągły 

stres i przepracowanie – nie. Możliwości  może byd więcej niż Smoki będą w stanie przyjąd.  

Konieczna będzie poprawa organizacji i praca w zespole. 

 

PUNKTY  NA  TWARZY 

12-2000,  24-1988,  36-1976,  48-1964,  60-1952,  72-1940 



 

6.WĄŻ 

(1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1988, 2001)  

 

A. Czas Współpracy: sierpieo 

B. Czas Opozycji: listopad 

C. Czas Destrukcji: sierpieo (jest dla Węży zarówno czasem Współpracy, jak i Destrukcji) 

 

ZDROWIE  

Węże, zwłaszcza te aktywne sportowo i dużo podróżujące powinny bardzo w 2011 roku uważad, 

zwłaszcza w lutym i listopadzie. Istnieje poważne zagrożenie wypadkami lub kontuzjami.  

Ta tendencja dotyczy też starszych członków rodziny Węży. Należy ich otoczyd opieką (i nakłonid do 

badao) ponieważ może się pojawid poważniejsza choroba. 

 

RELACJE  

Rok 2011 nie sprzyja zbytnio gorącym romansom, dlatego samotne Węże powinny byd pod tym 

względem bardziej aktywne. Sprzyjającym czasem dla zawarcia nowych kontaktów są miesiące: maj, 

czerwiec, lipiec i sierpieo. Szczególnie w czasie podróży. Węże pozostające w związkach małżeoskich 

będą narażone na większe napięcia i kłótnie. Może im towarzyszyd w tym roku smutek i poczucie 

osamotnienia. 

 

PRACA I FINANSE 

Rok 2011 będzie dla Węży całkiem dobry na polu zawodowym. Szczególnie sprzyja podróżom  

w celach służbowych. Przyniesie to wiele możliwości biznesowych i finansowych. Jednocześnie jednak 

pojawi się ryzyko strat (w tym kradzieży), błędów na polu PR i w konsekwencji osłabienia pozycji 

zawodowej. Możliwe są plotki i nielojalnośd ze strony współpracowników. Kluczem do poprawy 

sytuacji będzie sposób komunikowania się Węży z innymi. Nie wolno nikogo obrażad, ani wykluczad. 

W razie kłopotów finansowych Węże mogą liczyd na wsparcie mentorów i osób na wyższych niż one 

stanowiskach.  

 

PUNKTY  NA  TWARZY 

11-2001,  23-1989, 35-1977,  47-1965,  59-1953,  71-1941 

 



 

7.KOO 

(1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002) 

Uwaga, chioski rok solarny rozpoczyna się zwykle 4. lutego.  

Osoby urodzone od 1.stycznia do 3.lutego należą do roku poprzedniego. 

 

A. Czas Współpracy: lipiec 

B. Czas Opozycji: grudzieo 

C. Czas Destrukcji: marzec  

 

ZDROWIE 

W roku 2011 zdrowie Koni może byd trochę słabsze, chod nie powinny to byd szczególnie poważne 

problemy. Mimo to miejcie pod kontrolą układ moczowo-płciowy, ale także wątrobę i nogi.  

A najlepiej po prostu skupid się na wzmacnianiu całego systemu odpornościowego.  

Konie, jeśli planujecie jakiś zabieg chirurgiczny to wrzesieo jest do tego dobrym czasem. Możecie 

liczyd na wsparcie dobrych doradców, w tym kompetentnych lekarzy.  

 

RELACJE  

Rok 2011 to dla relacji osobistych Koni czas sprzyjający, wręcz szczęśliwy. Konie będą cieszyły się 

dużym powodzeniem, więc i duże są szanse na zawarcie nowych znajomości. Konie w stałych 

związkach mogą rozważyd małżeostwo, a te, które już to zrobiły będą przeżywad dobry czas i byd 

może doczekają się potomka.  

Wszystkie Konie mogą liczyd na wsparcie „Szlachetnych Ludzi” jednak dla wielu, ich forma kontaktów 

ze światem zewnętrznym będzie wymagała zmiany. 

 

PRACA I FINANSE 

Na polu zawodowym dużo się będzie działo. Będzie trochę przeszkód, ale głównie wiele nowych 

możliwości. Sytuacja finansowe powinna się poprawid, jedna nie należy się tym zbyt głośno chwalid, 

aby niepotrzebnie nie wywoływad zawiści tych, którym pod tym względem rok 2011 sprzyjał  

nie będzie. Ponadto, Konie mogą  byd zbyt agresywne w swoich dążeniach do zwiększenia zarobków, 

co grozi konfliktami. Nawał pracy może Konie przytłoczyd, jednak mogą one liczyd na wsparcie 

współpracowników, szefów, a nawet klientów.  

 

PUNKTY  NA  TWARZY 

10-2002,  22-1990,  34-1978,   46-1966,   58-1954,  70-1942 



 

8.KOZA 

(1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003) 

Uwaga, chioski rok solarny rozpoczyna się zwykle 4. lutego.  

Osoby urodzone od 1.stycznia do 3.lutego należą do roku poprzedniego. 

 

A. Czas Współpracy: czerwiec 

B. Czas Opozycji: styczeo 

C. Czas Destrukcji: październik 

 

ZDROWIE 

Zgodnie z ogólną tendencją do wypadków w 2011 roku, Kozy również powinny zwrócid większą 

uwagę na bezpieczeostwo, zwłaszcza w czasie podróży lub chodby jazdy samochodem. Mogą im także 

dokuczad „zwykłe” dolegliwości, szczególnie te związane z elementem Wody,  czyli grypy  

i przeziębienia, ale również problemy z układem trawiennym . Kozy żyjące w naszym klimacie zawsze 

powinny przykładad dużą wagę do diety i stanu swojego systemu odpornościowego.  

Dla Kóz, ciepłe posiłki to koniecznośd. 

 

RELACJE  

Pod względem relacji zapowiada się bardzo pomyślny okres. Kozy będą się podobad i mied możliwośd 

nawiązania wielu dobrze rokujących znajomości. Rok 2011 to dla Kóz dobry czas na miłośd,  

a dla par już będących w stałych związkach to czas sprzyjający na ślub. Małżeostwa mogą spodziewad 

się powiększenia rodziny, chod podobnie jak w przypadku nawiązywania nowych znajomości,  

tak i tu przydatna będzie także aktywnośd własna. 

 

PRACA I FINANSE 

Na polu zawodowym czeka Kozy rok wytężonej pracy, która zostanie nagrodzona poprawą sytuacji 

finansowej. Większych zarobków mogą się spodziewad te Kozy, które w 2011 roku postawią  

na proaktywnośd. Kompetencja zawodowa Kóz zostanie dostrzeżona; będzie wiele okazji, aby 

zabłysnąd i nawiązad nowe kontakty. Zalecana jest jednak skromnośd, aby się swoją nagłą 

popularnością nie zachłysnąd. 

 

PUNKTY  NA  TWARZY 

9-2003,  21-1991,  33-1979,  45-1967,  57-1956,  69-1943 

 



 

9.MAŁPA 

(1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) 

Uwaga, chioski rok solarny rozpoczyna się zwykle 4. lutego.  

Osoby urodzone od 1.stycznia do 3.lutego należą do roku poprzedniego. 

 

A. Czas Współpracy: maj 

B. Czas Opozycji: luty 

C. Czas Destrukcji: maj (u Małp, czas Współpracy i Destrukcji występuje w tym samym miesiącu) 

 

ZDROWIE 

Zdrowie będzie w 2011 roku Małpom dopisywad. Jednak podczas jazdy samochodem czy uprawiania 

sportu mogą mied miejsce wypadki lub kontuzja. Szczególnie w lutym, maju lub sierpniu.  

Zdrowie Małp w zasadniczym stopniu zależy od ich własnych działao. Słabiej mogą się w 2011 roku 

czud starsze osoby z rodziny Małp.  

 

RELACJE OSOBISTE I RODZINNE 

Jeśli chodzi o relacje rok 2011 powinien byd dla Małp całkiem dobry. Te Małpy, które już mają 

partnerów mogą rozważyd ślub, ponieważ czas temu sprzyja. Samotne Małpy, jeśli skorzystają  

z pomocy lub pośrednictwa innych osób (które w 2011 będą Małpom sprzyjad szczególnie), również 

mogą spotkad bliską osobę. Pomoc „Szlachetnych Ludzi” okaże się niezwykle cenna przy 

rozwiązywaniu starych problemów w relacjach. Sprawy mają szansę wreszcie się wyjaśnid i znaleźd 

dobre rozwiązanie. Byd może w 2011 znajdą dla siebie dobry dom. 

 

PRACA I FINANSE 

W 2011 pojawi się mnóstwo możliwości. Niektóre będą wyglądały niepozornie, inne pojawią się 

zupełnie nieoczekiwanie. Małpy będą miały co robid i znajdą w tym satysfakcję. Powinny jednak 

zarówno same wytrwale pracowad, jak i przyjmowad sugestie i pomoc innych, zwłaszcza, że czynnik 

tzw. „Szlachetnych Ludzi” jest dla nich w 2011 bardzo sprzyjający.  

W finansach duży ruch, ale w obie strony: duże przychody, ale i duże wydatki (a nawet kradzież).  

 

PUNKTY  NA  TWARZY 

8-2004,  20-1992,  32-1980,  44-1968,  56-1956,  68-1932 

 



 

10.KOGUT 

(1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) 

Uwaga, chioski rok solarny rozpoczyna się zwykle 4. lutego.  

Osoby urodzone od 1.stycznia do 3.lutego należą do roku poprzedniego. 

 

A. Czas Współpracy: kwiecieo 

B. Czas Opozycji: marzec 

C. Czas Destrukcji: grudzieo 

 

ZDROWIE 

Zdrowie powinno w 2011 roku Kogutom dopisywad. Jednak uważad powinny na to co jedzą, na stan 

swojego żołądka. W przypadku drobnych przeziębieo lub gryp Koguty nie mogą sobie pozwolid  

na drogę na skróty i uciekad się do leków, które tylko usuwają objawy. Efekty uboczne mogą dad się 

we znaki. Ogólna tendencja do wypadków i zranieo dotyczy także Kogutów.  

 

RELACJE 

To nie jest dla Kogutów najlepszy rok. A raczej jest bardzo dobry do sprawdzenia jak aktualne związki 

Kogutów poradzą sobie z napięciami, albo nawet kryzysami. Mimo wszystko to rok łatwiejszy dla 

Kogutów już będących w związkach. Nowe, krótko istniejące relacje może byd Kogutom trudno 

utrzymad. Samotne Koguty będą rozczarowane mniej obiecującymi kontaktami. Jednak zawsze 

dobrym dla nich czasem na zawieranie nowych znajomości jest kwiecieo. Warto się wtedy bardziej 

uaktywnid. 

 

PRACA I FINANSE 

Ponieważ rok 2011 jest dla Kogutów rokiem Opozycji, dlatego mogą je czekad liczne przeszkody  

i trudności. Oczywiście trudności są zawsze okazją do rozwoju i zbierania doświadczeo, jednak Koguty 

powinny uważad, aby nie były to doświadczenia, które je przerosną. Dlatego zalecana jest ostrożnośd, 

bazowanie na tym co się ma, powstrzymanie od nowych ryzykownych projektów oraz dyscyplina 

finansowa.  

 

PUNKTY  NA  TWARZY 

7-2005,  19-1993,  31-1981,  43-1968,  55- 1957,  67-1945,  79-1933 

 



 

11.PIES 

(1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1993, 2006) 

Uwaga, chioski rok solarny rozpoczyna się zwykle 4. lutego.  

Osoby urodzone od 1.stycznia do 3.lutego należą do roku poprzedniego. 

 

A. Czas Współpracy: marzec 

B. Czas Opozycji: kwiecieo 

C. Czas Destrukcji: lipiec 

 

ZDROWIE 

Podróże, jazda samochodem,  ekstremalne sporty zwiększają ryzyko wypadku i fizycznego zranienia. 

Uważad powinny zwłaszcza młode Psy, które postrzegają ryzyko jako coś atrakcyjnego.  

Nie w roku 2011! Innych problemowy ze zdrowiem byd nie powinno, a te Psy, które wybiorą „nudne” 

dbanie o siebie (dieta, dwiczenia, regularny sen) wygrają najwięcej. 

 

RELACJE OSOBISTE I RODZINNE 

Czynnik zwany Kwiatem Brzoskwini towarzyszy Psom w roku 2011, co oznacza, że mogą one liczyd na 

powodzenie w relacjach. Dotyczy to zarówno bliskich związków, jak i luźniejszych kontaktów. 

Samotne Psy łatwo znajdą partnerów, a te w parach mogą rozważyd zawarcie związku małżeoskiego. 

 

PRACA I FINANSE 

Psy powinny w 2011 roku unikad hazardu i podejmowania ryzykownych działao finansowych.  

Pojawi się silna tendencja do wydatków, zwłaszcza, że Psy nie będą widziały tego ryzyka.  

Zarządzanie tą tendencją polega na jej  „ przekierowaniu” w stronę wydatków pożądanych, takich, 

które będą inwestycją w siebie. To kryterium zawsze spełnia inwestycja w wiedzę.  

Aby rozwinąd się zawodowo( a rok 2011 temu sprzyja)  Psy powinny dbad o relacje z innymi  

i byd bardziej otwarte na ich zdanie. „Szlachetni Ludzie” – dobrzy doradcy, szefowie, mentorzy 

odegrają w życiu Psów w 2011 roku szczególnie pozytywną rolę. 

Najlepsze wyniki osiągną te Psy, które będą działad inaczej niż działały do tej pory, które przetrą nowe 

ścieżki i otworzą się na nowe doświadczenia i metody. 

 

PUNKTY  NA   TWARZY 

6-2006,  18-1994,  30-1982,  42-1970,  54-1958,  66-1946,  78-1934 



 

12.ŚWINIA 

(1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1994, 2007) 

Uwaga, chioski rok solarny rozpoczyna się zwykle 4. lutego.  

Osoby urodzone od 1.stycznia do 3.lutego należą do roku poprzedniego. 

 

A. Czas Współpracy: luty 

B. Czas Opozycji: maj 

C. Czas Destrukcji: luty (luty to dla Świo zarówno czas Współpracy, jak i Destrukcji) 

 

ZDROWIE 

Zadaniem dla Świo jest w 2011 roku zajęcie się dietą. Nie chodzi o ilośd jedzenia, a jakośd.  

Świnie powinny zmienid swoje nawyki żywieniowe i przestad udawad, ze ich organizmowi  

jest wszystko jedno co jedzą. W przeciwnym razie zaczną chorowad. Właściwa dieta odegra w życiu 

Świo olbrzymią rolę, dotyczy to zwłaszcza ich poziomu energii i witalności. 

 

RELACJE 

 Jeśli chodzi o relacje z ludźmi, Świnie powinny w 2011 roku zmienid sposób działania.  

Przede wszystkim niech uważają na to co mówią, aby innych do siebie nie zrażad i nie palid za sobą 

mostów. Emocje powinny byd trzymane pod kontrolą.  

Te Świnie, którym zależy na znalezieniu partnera powinny przejąd inicjatywę. Pojawi się wiele okazji 

do zawierania znajomości, jednak rolą Świo nie jest w tym roku „leżed i pachnied”, a działad. 

Szczególnie jeśli mają kogoś konkretnego na myśli. 

 

PRACA I FINANSE 

W 2011 roku Świnie będą mied skłonnośd do rozpoczynania niepotrzebnych dyskusji, a nawet kłótni 

zarówno ze współpracownikami, jak i przełożonymi. Może to wywoład nieprzyjemne plotki  

czy nielojalnośd ze strony kolegów. 

Pod względem finansowym to może byd jednak dobry rok, zwłaszcza jeśli Świnie skupią się  

na skrupulatnej i solidnej pracy. Pojawią się możliwości, aby się swoją kompetencją wykazad,  

a „Szlachetni Ludzie” będą w tym Świnie wspierad.  

 

PUNKTY  NA  TWARZY 

5-2007,  17-1995,  29-1983,  41-1971,  53-1959,  65-1947,  77-1935 



 

Uwaga! Jak napisano we wstępie przedstawione wyżej materiały mówią o ogólnych tendencjach 

dotyczących wszystkich osób urodzonych w danym roku chioskim. Z oczywistych względów nie jest 

możliwe, aby taka prognoza była dla wszystkich identyczna.  Wyjaśnienie znaleźd można w nazwie 

chioskiej astrologii solarnej: Ba Zi.  Ba Zi (wym. pa cy) oznacza osiem znaków, w które przekształcana 

jest data urodzenia. Osiem znaków składa się na tzw. cztery filary, po dwa na rok, miesiąc, dzieo  

i godzinę. Stąd, druga nazwa tego systemu: Cztery Filary Przeznaczenia. Chod tak naprawdę czynnik, 

który reprezentuje rok - a otrzymuje nazwę zwierzęcia - to zaledwie 1 z ośmiu znaków.  

Dlatego wszystkie osoby urodzone w danym roku łączy tylko owa jedna ósma. I ta jedna ósma to 

wspomniane wyżej „ogólne tendencje”. 

Pełna informacja na temat szczegółowych tendencji dla konkretnej osoby w danym czasie, jej 

możliwości i ograniczeo, które ten czas (miesiąc, rok, dziesięciolecie) wspiera lub osłabia, możliwa 

jest do uzyskania podczas konsultacji indywidualnej.  

 

Opracowanie: Anna Sztandera, instruktorka i konsultantka Feng Shui, Ba Zi, Mian Xiang i Ze Ri. 

Przedstawicielka Mastery Academy of Chinese Metaphysics™ w Polsce.   

Więcej informacji na stronie www.masterconsulting.pl 
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