
 

Master Consulting – Anna Sztandera – www.masterconsulting.pl – (22) 646-61-77, kom. 607-616-781 Strona 1 

 

Rok Wodnego Węża  - DLA 12 TYPÓW LUDZI 

 

BaZi znane także jako Cztery Filary Przeznaczenia to jeden z dwóch chińskich systemów 

astrologicznych. Według tego systemu, ludzi dzieli się na 12 typów - zależnie od roku 

urodzenia. Każdy typ otrzymał  nazwę jakiegoś zwierzęcia. Jednak ludzie nie reprezentują 

cech tych zwierząt. Nazwy zwierząt są jedynie symbolami.  

Według zasad BaZi (chiński rok solarny rozpoczyna się 4 lutego, wraz ze Świętem Wiosny – 

Li Chun). Stąd osoba urodzona przed 4 lutego należeć będzie do poprzedniego roku. Dziecko 

urodzone w styczniu 2013 roku będzie Smokiem, ponieważ styczeń 2013 należy jeszcze do 

roku 2012, czyli roku Smoka.  

Każdy rok niesie ze sobą specyficzne energie, które różnie na człowieka oddziałują. 

Naiwnością byłoby sądzić, że prognoza na nowy rok będzie identyczna dla wszystkich 

urodzonych w danym roku. Pełna prognoza potencjału człowieka możliwa jest wtedy, gdy 

znamy pełną datę urodzenia. 

Jaką więc wartość mają prognozy odnoszące się jedynie do roku urodzenia?  Wskazują 

ogólne trendy i tendencje, które oczywiście różnie się będą przejawiać  

u różnych osób, ale wskażą kierunek. Informują o tym jaki będzie początek podejmowanych 

w danym roku działań. 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, ludzie i otoczenie chcą z nami współpracować 

(Czas Współpracy),   kiedy  jest wobec nas w opozycji (Czas Opozycji), albo chce coś w 

naszym życiu przerwać (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  

 

Czas Opozycji  przynosi przeszkody, opór, konfrontacje z innymi. W łagodniejszej formie 

chodzi o różnice zdań, preferencji, inny punkt widzenia.  

 

Przechodząc przez Czas Destrukcji możemy doświadczać rozpadu tego, co było do tej pory 

(przeprowadzka, zmiana pracy, choroba). W tym czasie możemy się też z kimś rozstać, 

zakończyć pewną relację – np. rozstać lub poróżnić się mogą wspólnicy. 

Warto znać swój Czas Współpracy, Czas Opozycji i Destrukcji. Można się przygotować. 

Bardziej świadomie działać lub świadomie się z działaniem wstrzymać. 

http://www.masterconsulting.pl/
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CHIŃSKIE  MIESIĄCE   

 

Chińskie miesiące zaczynają się później niż te w kalendarzu gregoriańskim. 

O kilka dni, maksymalnie o tydzień. Co roku mają też nieco inne nazwy.  

Poniżej przedstawione są daty rozpoczęcia i pełne nazwy miesięcy w roku 2013: 

1. Wodny Bawół (Gui Chou)  : Styczeń (06. 01– 03.02)  

2. Drewniany Tygrys (Jia Yin)  : Luty (04.02 – 04.03) 

3. Drewniany Królik (Yi Mao)  : Marzec (05.03 – 03.04) 

4. Ognisty Smok (Bing Chen)  : Kwiecień (04.04 – 04.05)  

5. Ognisty Wąż  (Ding Si)  : Maj (05.05 – 04.06) 

6. Ziemny Koń (Wu Wu)  : Czerwiec (05.06 – 06.07)  

7. Ziemna Koza (Ji Wei)  : Lipiec (07.07 – 06.08)  

8. Metalowa Małpa (Geng Shen) : Sierpień (07.08 – 06.09)  

9. Metalowy Kogut (Xin You)  : Wrzesień (07.09 – 07.10) 

10. Wodny Pies (Ren Xu)  : Październik (08.10 – 06.11)  

11. Wodna Świnia (Gui Hai)  : Listopad (07.11 – 06.12)  

12. Drewniany Szczur (Jia Zi)  : Grudzień (07.12 – 04.01) 

 

Poniżej przedstawiamy prognozę na rok 2013 dla 12 typów ludzi, zależnie od tego,  

w roku jakiego „zwierzęcia” się urodzili.  

 

UWAGA! 

 

Jak napisano we wstępie, przedstawione niżej informacje mówią o ogólnych tendencjach 

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

możliwe, aby taka prognoza była dla wszystkich urodzonych w danym roku identyczna.  

Wyjaśnienie znaleźć można w nazwie chińskiej astrologii solarnej: Ba Zi.   

Ba Zi (wymawiaj: pa cy) oznacza osiem znaków, w które przekształcana jest data urodzenia. 

Te osiem znaków zebrane po dwa tworzy tzw. cztery filary: filar roku, filar miesiąca, filar 

dnia i filar godziny. Stąd, druga nazwa tego systemu: Cztery Filary Przeznaczenia. A czynnik, 

który reprezentuje rok - i otrzymuje nazwę zwierzęcia – to zaledwie jeden z owych ośmiu 

znaków. Dlatego osoby urodzone w tym samym roku łączy tylko owa jedna ósma. I ta jedna 

ósma to wspomniane wyżej „ogólne tendencje”. 

Pełna informacja na temat szczegółowego potencjału konkretnej osoby, w danym czasie,  

w odniesieniu do jej możliwości, ograniczeń i planów wykracza poza ramy tego opracowania  

i możliwa jest do uzyskania podczas konsultacji indywidualnej.  

 

 

 

http://www.masterconsulting.pl/


 

Master Consulting – Anna Sztandera – www.masterconsulting.pl – (22) 646-61-77, kom. 607-616-781 Strona 3 

 

1. SZCZUR 
To osoba urodzona w latach: 

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

 

Uwaga, chiński rok solarny rozpoczyna się zwykle 4. lutego. Tym samym, 

osoba urodzona między 1. stycznia a 3. lutego należy do roku poprzedniego. 

Inna jest też jej liczba Gua (trygram osobisty) oraz tak zwana Gwiazda Życia. 

 

A. Czas Współpracy: styczeń 

B. Czas Opozycji: czerwiec  

C. Czas Destrukcji: wrzesień 

 

OGÓLNIE 

Nieźle, choć mogą pojawić się zawirowania. Bardzo pomocny będzie tzw. Dragon, czynnik, 

który Szczury wspierać będzie w tym roku szczególnie. Oznacza on zdolność pokonywania 

przeszkód i możliwość otrzymywania pomocy z zewnątrz. Aby wzmocnić ten efekt Szczury 

powinny zastosować Feng Shui. W tym wypadku oznacza to dodatkowe uaktywnianie 

sektora Szczura w przestrzeni (a jest nim sektor N2 – patrz wykres kołowy na stronie 18-ej). 

Wskazane jest też wykorzystywanie dni Szczura (patrz: kalendarz Tong Shu i / lub 

zestawienie dni Szczura w tym opracowaniu).  

 

ZDROWIE 

Szczury, zwłaszcza seniorzy, powinny w 2013 roku zwracać szczególną uwagę na to,  

co jedzą. Szwankować może układ trawienny, czy też wymagać od Szczurów łagodniejszego 

niż dotychczas traktowania. Pomocne może okazać się oczyszczanie organizmu. 

 

RELACJE 

Zdecydowanie wskazana jest większa uważność w kontaktach z innymi, zwłaszcza  

w relacjach prywatnych między mężem a żoną. Osoby chcące zbudować nowy związek 

muszą się wykazać większą aktywnością. Nowy partner lub partnerka sami do nas nie 

przyjdą. To my – Szczury - musimy do nich wyjść. Przejąć inicjatywę. I to we właściwym 

momencie. Dlatego, bardzo  przyda się cierpliwość  i  wyczucie   sytuacji. Z drugiej strony, 

wspomniany Dragon wspiera również budowanie i utrzymywanie dobrych relacji zarówno na 

poziomie prywatnym, jak i zawodowym. 

 

PRACA I FINANSE 

Trzeba w tym roku planować i oszczędzać, wówczas będzie z finansami bardzo dobrze.  

Bez dyscypliny i rzetelnej kontroli  wydatków mogą pojawić się straty. Bardzo przyda się 

poświęcenie nawet kilku miesięcy (pierwszej połowy roku) na zdobywanie doświadczenia 

i pogłębianie wiedzy. Dotyczy to zarówno tego, czym Szczury się aktualnie zajmują, jak  

i dziedzin dla Szczurów zupełnie nowych. Kluczem do sukcesu jest przygotowanie: właściwa 

strategia i i jej konsekwentna realizacja.  

 

http://www.masterconsulting.pl/
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2. BAWÓŁ 
To osoba urodzona w latach: 

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

Uwaga, chiński rok solarny rozpoczyna się zwykle 4. lutego. Tym samym, 

osoba urodzona między 1. stycznia a 3. lutego należy do roku poprzedniego. 

Inna jest też jej liczba Gua (trygram osobisty) oraz tak zwana Gwiazda Życia. 

 

A. Czas Współpracy: grudzień 

B. Czas Opozycji: lipiec 

C. Czas Destrukcji: kwiecień 

 

OGÓLNIE 

Rok zrównoważony, a raczej wymagający od Bawołów jak najbardziej zrównoważonej 

postawy. Świetny do nauki i samorozwoju. Dobry do zawarcia związku małżeńskiego lub 

wzmocnienia istniejącego. Obiecujący finansowo. 

ZDROWIE 

W roku 2013 Bawoły będą podatne na zranienia i choroby. Na szczęście ich rozmiar i skala 

nie będą zbyt poważne …szczególnie jeśli Bawoły dołożą starań i o zdrowie zaczną dbać 

bardziej niż dotychczas. Odradza się jednak podejmowanie działań ryzykownych fizycznie – 

sportów ekstremalnych, intensywnych treningów i szybkiej jazdy samochodem, czy 

motorem. Nawet jazda na rowerze – w kasku.  

 

RELACJE  

Rok Węża przynosi Bawołom możliwości zawarcia nowych znajomości i kontaktów zarówno 

prywatnych, jak i biznesowych, ale tylko wtedy, jeśli one same przejmą inicjatywę 

i zdecydują się na pierwszy krok. Dotyczy to szczególnie maja i września. Jeśli natomiast 

zamkną się w sobie, to życie będzie się toczyć obok, a Bawoły będą czuć się samotne lub 

izolowane.  

Bawoły powinny dbać o jakość relacji, a szczególnie o sposób komunikowania się z innymi. 

Mogą mieć z tym w roku Węża pewien kłopot. Dotyczy to zwłaszcza relacji zawodowych. 

Powinny dbać o jasność i precyzję wypowiedzi; wyjaśniać każdą nieścisłość. Bez tego, ich 

relacje zawodowe mogą się gwałtownie pogorszyć.  

Jeśli chodzi o życie osobiste, może to być dobry rok zarówno na wejście w nowy związek, jak 

i podjęcie decyzji o małżeństwie. Również pary w stałych związkach mogą liczyć na poprawę, 

pogłębienie lub ożywienie wzajemnych relacji. 

 

PRACA I FINANSE 

Dobre widoki jeśli chodzi o finanse, zwłaszcza jeśli Bawoły postawią na naukę i kreatywne 

podejście do tego czym się zajmują. Zielone światło zwłaszcza dla tych Bawołów, których 

praca jest bezpośrednio z twórczością i kreatywnością związana. Mogą otrzymać wiele 

dobrych rad, dzięki którym ich poczynania zawodowe przyniosą dodatkowe zyski. Dobre 

efekty da podejmowanie działań w kierunku wykorzystania swoich talentów i umiejętności  

w nowych dziedzinach lub w nowej formie.

http://www.masterconsulting.pl/
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3. TYGRYS 
To osoba urodzona w latach: 

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

 

Uwaga, chiński rok solarny rozpoczyna się zwykle 4. lutego. Tym samym, 

osoba urodzona między 1. stycznia a 3. lutego należy do roku poprzedniego. 

Inna jest też jej liczba Gua (trygram osobisty) oraz tak zwana Gwiazda Życia. 

 

A. Czas Współpracy: listopad 

B. Czas Opozycji: sierpień 

C. Czas Destrukcji: listopad 

 

OGÓLNIE 

Nierówno. Zwłaszcza w pracy. Możliwe straty. Ostrożnie z wydatkami. W związku stabilnie. 

Zdrowie OK. Kilka bardzo korzystnych „gwiazd” spowoduje, że Tygrys najprawdopodobniej  

z większością wyzwań sobie znakomicie poradzi. Tylko nie może się izolować. 

 

ZDROWIE 

Bez większych problemów. W razie, gdyby się jednak pojawiły można liczyć na trafną 

diagnozę i skuteczną pomoc lekarską. Nic poważnego nie powinno się dziać, jednak 

wszystkie Tygrysy powinny być ostrożne w podróży i podczas uprawiania sportu. Szczególnie 

w maju – miesiącu Węża. „Ostrożnie w podróży” oznacza przede wszystkim: „jedź wolniej”! 

 

 

RELACJE 

Dobre, a nawet bardzo dobre. Zwłaszcza te osobiste. Idealny czas dla wzmocnienia 

istniejących związków. Bardzo dobry dla singli – duża szansa na znalezienie partnera lub 

partnerki.  

O ile w miłości powinno być bardzo dobrze, o tyle inne relacje wymagać będą większej 

uwagi. Szczególnie na poziomie komunikacji. Zarówno w rodzinach, jak i w pracy pojawiać 

się mogą różnice zdań i sprzeczki, zwłaszcza, że Tygrysy będą miały tendencje do wahań 

nastrojów i ograniczonej zdolności do panowania nad sobą. 

 

PRACA I FINANSE 

W pracy nierówno, niekiedy wręcz ciężko. Tygrysy mogą się poczuć pozostawione ze swymi 

obowiązkami same sobie. W razie potrzeby powinny od razu prosić o radę i pomoc. 

Otrzymają ją od wspólnika lub innej osoby płci żeńskiej. To ważne, ponieważ często będą 

chciały (albo będą – ich zdaniem – musiały) działać w pojedynkę, wręcz izolować się. Tak 

czy inaczej, Tygrysom potrzebna będzie w roku 2013 wytrwałość, determinacja i skupienie 

się na tym co potrafią najlepiej. Jednak większość spraw ma szanse dobrze się zakończyć. 

To może być trudny rok finansowo z uwagi na konieczność inwestycji lub innych wydatków. 

Tygrysy powinny uważnie sprawdzać zasadność planowanych inwestycji i ograniczać 

wydatki. Rekomendowane są takie inwestycje, które mają największą szansę na to, że się 

zwrócą. W roku 2013 są to edukacja i nieruchomości. Zdecydowanie wskazana jest 

dyscyplina w zarządzaniu finansami i uwzględnienie ewentualnych strat.  

http://www.masterconsulting.pl/
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4. KRÓLIK 
To osoba urodzona w latach: 

(1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) 

 

Uwaga, chiński rok solarny rozpoczyna się zwykle 4. lutego. Tym samym, 

osoba urodzona między 1. stycznia a 3. lutego należy do roku poprzedniego. 

Inna jest też jej liczba Gua (trygram osobisty) oraz tak zwana Gwiazda Życia. 

A. Czas Współpracy: październik 

B. Czas Opozycji: wrzesień 

C. Czas Destrukcji: czerwiec 

 

OGÓLNIE 

Teoretycznie zanosi się na stabilny rok. Zwłaszcza na poziomie relacji. Również w pracy 

zrównoważony, długoterminowy rozwój. Jednak finanse należy trzymać pod kontrolą. 

Żadnych wydatków ponad stan. Zdrowie – możliwe drobne komplikacje. 

 

ZDROWIE 

Zdrowie będzie dopisywać, ale tylko wtedy, gdy Króliki naprawdę o nie zadbają. A skutecznie 

dbać można tylko poprzez profilaktykę. Kluczem są oczywiście właściwa dieta i regularne 

ćwiczenia. Od tego Króliki powinny zacząć, albo jeśli już ćwiczą i właściwie jedzą, tego się 

trzymać. W przeciwnym razie Królikom mogą dokuczać rozmaite dolegliwości i komplikacje 

zdrowotne. Zwłaszcza w drugiej połowie roku. 

 

RELACJE 

Cisza, spokój, stabilizacja. Czyli – bardzo dobrze. Zwłaszcza dla stałych związków. Choć 

może być niekiedy trochę nudno i zbyt spokojnie. A już na pewno tak ten trend odczytają 

Króliki single, zainteresowane nawiązaniem nowych relacji i tym, „żeby się działo”.  

Jeśli o to chodzi, to zainteresowane „dzianiem się” Króliki muszą wyjść same z inicjatywą. 

Jednak działać powinny powoli i z wyczuciem. Niektórym się to spodoba, innym, mającym 

Strukturę Zasobów, albo Główny element wykresu BaZi w elemencie Ziemi już mniej.  

Te osoby zdecydowanie wolą, aby świat sam do nich przyszedł i ich sprawy za nich 

pozałatwiał. Tak mają i już. 

 

PRACA i FINANSE 

Powodzenie w finansach – jako trend – przeciętne. Dlatego Króliki powinny dołożyć więcej 

starań od siebie: planować, oszczędzać, kontrolować wydatki. A wydawać tylko to, czym 

faktycznie dysponują. Czyli – ostrożnie z kredytami. Życie na pokaz i ponad stan jest 

pułapką i może przysporzyć wielu kłopotów. 

Rozwój zawodowy – bardzo dobry. Stabilny, zrównoważony, przewidywalny. Spokojny 

rozwój i stabilizacja zawodowa – to powinny być zawodowe cele Królików na ten rok. 

Żadnych nerwowych ruchów i brania sobie na głowę kilku projektów na raz. Rozwój możliwy 

jest dzięki tzw. „gwieździe” Inteligencji, z której akurat Króliki mogą w tym roku korzystać 

bardziej niż inne osoby. Rekomendowane podejście i kierunki: kreatywność, twórczość, 

pisarstwo, edukacja, szkolenia. Metoda: wytrwała, codzienna praca. Żadnych fajerwerków. 

http://www.masterconsulting.pl/
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5. SMOK 
To osoba urodzona w latach: 

(1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)  

 

Uwaga, chiński rok solarny rozpoczyna się zwykle 4. lutego. Tym samym, 

osoba urodzona między 1. stycznia a 3. lutego należy do roku poprzedniego. 

Inna jest też jej liczba Gua (trygram osobisty) oraz tak zwana Gwiazda Życia. 

A. Czas Współpracy: wrzesień 

B. Czas Opozycji: październik 

C. Czas Destrukcji: styczeń 

 

OGÓLNIE 

Rok Węża będzie zdecydowanie lepszy pod względem relacji i całkiem dobry pod względem 

finansowym i zawodowym. Wyzwaniem będzie zdrowie – należy się nim zająć. 

ZDROWIE 

W tym roku zdrowie Smoków może naprawdę szwankować, o ile nie potraktują go (czyli 

siebie) poważnie i z szacunkiem. Liczyć się będą zarówno profilaktyka, jak i leczenie. 

I tego nie ma co odkładać na później, bo w roku 2013 podatność na choroby jest u Smoków 

zdecydowanie większa. I o ile warto, aby Smoki cieszyły się z życia, brały udział w 

rozmaitych uroczystościach i celebrowały co tylko celebrować można, to zdecydowanie 

powinny przyjąć postawę – umiarkowanie w jedzeniu i piciu. I regularnie się badać.  

RELACJE  

O ile stworzenie i utrzymanie dobrych relacji jest dla większości ludzi wyzwaniem, o tyle  

w tym roku Smoki mogą liczyć na bardzo dobry pod tym względem czas. Pojawi się wiele 

okazji towarzyskich i zaproszeń na różne imprezy (zawodowe i prywatne), z których Smoki 

powinny zdecydowanie korzystać. Zwłaszcza te Smoki, które szukają partnera lub partnerki. 

Mogą one w tym roku liczyć na przychylność „Kwiatu Brzoskwini” – czynnika, który 

wzmacnia ich atrakcyjność i pozytywne oddziaływanie na innych. Za to Smoki pozostające  

w parach powinny poważnie rozważyć decyzję o małżeństwie. I najlepiej ją podjąć, a wesele 

zorganizować w tym roku! Tylko koniecznie dobrać korzystną datę! To na pewno nie może 

być żaden z dni Psa, Smoka, Kozy ani Bawołu. Innym datom również warto się uważniej 

przyjrzeć.  

W stałych związkach też powinno być dobrze. Dla niektórych Smoków, minusem, czy kontr-

tendencją może okazać się pojawiająca się w roku 2013 tendencja do izolacji, albo postawa 

typu: „to niech oni do mnie przyjdą”. No nie, tak to nie zadziała. Nie przyjdą. Aby naprawdę 

cieszyć się w roku 2013 dobrymi relacjami – Smoki powinny same podejmować inicjatywę  

i wychodzić do ludzi. 

 

PRACA I FINANSE 

Całkiem dobrze. Zarówno na gruncie finansowym, jak i zawodowym. Szczególnie jeśli przed 

podjęciem poważnych decyzji Smoki będą zasięgać rady kolegów lub doradców finansowych. 

Warto również słuchać tego, co mają do powiedzenia członkowie rodziny. Ten rok, to dobry 

dla Smoków czas na budowanie i poszerzanie kręgu znajomych. Nie wszystkim atrakcyjność 

i sukcesy Smoka będą się podobać – należy to zignorować i robić swoje. 
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6. WĄŻ 
To osoba urodzona w latach: 

(1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1988, 2001, 2013) 

 

Uwaga, chiński rok solarny rozpoczyna się zwykle 4. lutego. Tym samym, 

osoba urodzona między 1. stycznia a 3. lutego należy do roku poprzedniego. 

Inna jest też jej liczba Gua (trygram osobisty) oraz tak zwana Gwiazda Życia. 

 
A. Czas Współpracy: sierpień 

B. Czas Opozycji: listopad 

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

OGÓLNIE 

Rok własnego zwierzęcia jest zawsze interesujący. Niektóre Węże nazwą go trudnym, inne 

pełnym wyzwań. Dobra wiadomość: Węże powinny wyjść obronną ręką z większości 

trudnych sytuacji i pokonać większość przeszkód ...o ile będą słuchać rad innych i prosić ich 

o pomoc i wsparcie. W pojedynkę będzie dużo trudniej. Lepiej z innymi, bo to właśnie Węże 

mogą liczyć w roku 2013 na wsparcie czynników przynoszących pomoc i przychylność owych 

innych. Zwłaszcza mężczyzn. Mentorów, szefów, przyjaciół, rodziny. Trzeba ich „tylko” 

zauważać. 

ZDROWIE 

Ze zdrowiem może być średnio, albo gorzej niż średnio ...jeśli Węże będą ryzykować, jeździć 

za szybko, uprawiać ekstremalne sporty, zarywać noce, nadużywać alkoholu. Jeśli poskromią 

swój temperament – będzie dobrze. To jest truizm mający zastosowanie do wszystkich, ale 

do Węży – w tym roku – szczególnie, powinny uważać z Metalem i Wodą. Zgodnie z teorią 

Pięciu Przemian Metal to m.in. maszyny i urządzenia (które trzeba umieć obsługiwać), 

samochody (które należy prowadzić wolno, zwłaszcza w dniach Świni, Tygrysa i Małpy). 

Metal to także jesień (która jest porą Metalu, a zaczyna się już w sierpniu). Woda to 

...deszcz lub zbiornik wodny (np. basen lub jezioro), ale także noc (i jej zarywanie), 

nadmierne picie, myślenie, wychłodzenie, zimne jedzenie. Decyzja należy do Was Węże. 

RELACJE 

Mogą nastąpić poważne zmiany, w relacjach rodzinnych wręcz kłótnie lub kryzysy. Lepiej 

bardzo uważać na to co się robi i co się mówi. Kluczem jest cierpliwość. Najlepiej anielska. 

Gdy jej zabraknie, ważne, aby nikogo nie obwiniać. Niekiedy potrzebny (i skuteczny) będzie 

mediator, terapeuta, coach, albo po prostu prawdziwy przyjaciel. Pod warunkiem, że się do 

niego zwrócimy. Ponieważ relacje to w roku 2013 wyzwanie dla Węży, wszelkie naprawdę 

ważne decyzje powinny być podejmowane z kalendarzem Tong Shu w ręku. Dobra 

wiadomość dla Węży zamężnych i żonatych – mogą liczyć na więcej spokoju i stabilizacji. 

 

PRACA I FINANSE 

Jeśli Węże będą działać w tym roku ryzykownie. Pytanie tylko czy w porę to ryzyko  

rozpoznają? Lepiej niech poproszą o radę i ocenę innych. Ryzykowne i „super opłacalne” 

inwestowanie to nie jest dobry pomysł. Potrzebna będzie cierpliwość i tolerancja, ponieważ 

konflikty w pracy będą ograniczać Węże w ich rozwoju zawodowym. Lepiej ugryźć się w 

język niż powiedzieć o jedno słowo za dużo. Może w skutek tego ucierpieć wizerunek Węży. 

Możliwe są straty i tendencja do wydatków. Sugestia: niech Szczury wydadzą na początku 

roku na coś, co jest dla nich ważne i im potrzebne. Skoro ma być „strata”, niech będzie 

kontrolowana.
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7. KOŃ 
To osoba urodzona w latach: 

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

 

Uwaga, chiński rok solarny rozpoczyna się zwykle 4. lutego. Tym samym, 

osoba urodzona między 1. stycznia a 3. lutego należy do roku poprzedniego. 

Inna jest też jej liczba Gua (trygram osobisty) oraz tak zwana Gwiazda Życia. 

A. Czas Współpracy: lipiec 

B. Czas Opozycji: grudzień 

C. Czas Destrukcji: marzec  

OGÓLNIE 

Konie mają to szczęście, że mogą w tym roku liczyć na wsparcie Słońca. Tak nazywa się 

najważniejszy z czterech czynników, które odpowiadają za pozyskiwanie wsparcia z 

zewnątrz. Jeśli tylko Konie zechcą z tego wsparcia korzystać. Muszą mieć zatem oczy i uszy 

otwarte. Usta również, bo kluczem do otrzymania tego wsparcia (oprócz dostrzegania, że 

świat chce im pomóc) jest aktywne ubieganie się o tę pomoc.  

Jak o fundusze europejskie. Trzeba złożyć podanie. Czyli poprosić, głośno i wyraźnie.  

A to jest ważne, ponieważ oprócz wpływu Słońca, tego bardzo wspierającego czynnika, Koń 

będzie się również musiał zmierzyć w roku Węża z kilkoma czynnikami niekorzystnymi.  

Zatem, skoro to Słońce chce i ma za zadanie pomagać w tym roku właśnie Koniom,  

to niech one o tym pamiętają i to w swoich działaniach wykorzystują. 

ZDROWIE 

Aby zachować zdrowie i dobrą formę Konie obowiązuje w tym roku zakaz izolowania się  

i nadmiernego myślenia ...mimo, że z takim nastrojami mogą się spotkać, więc teraz 

uprzedzone, niech się im nie dają. Powinny wychwycić moment i ukrócić w zarodku.  

Kluczem jest wczesne chodzenie spać, bo zarywanie nocy sprzyja „złemu” myśleniu – 

rozdzielaniu włosa na czworo, analizowaniu, martwieniu się.  

Noc – czas pomiędzy 23-ą a 1-ą (czas Szczura) to pora Oponenta Koni. Szkodliwy dla ich 

zdrowia, jeśli w tym czasie nie śpią. Niech śpią. To w tym roku ważne, ponieważ będą 

bardziejWęża podatne na choroby, czy choćby drobne dolegliwości. A jeśli zadbają o siebie, 

o układ odpornościowy i formę psychiczną – będzie OK. 

 

RELACJE 

Relacje bez rewelacji. Single zwłaszcza powinny się same uaktywnić i światu pokazać.  

Konie będące w związkach powinny sobie radzić lepiej. W obu jednak przypadkach trzeba 

będzie się trochę bardziej wysilić. Małżeństwa będą się miały całkiem dobrze.   

 

PRACA I FINANSE 

Trzeba uważać na ewentualność strat, a jeśli trzeba poczynić jakieś wydatki, to niech będą 

przemyślane i ... mają miejsce na początku roku. Jeśli Konie zechcą skorzystać z rad  

i pomocy innych to pojawi się inne źródło zarobku. Mimo możliwych przeszkód, 

zainwestowany czas i wysiłek przyniosą oczekiwane rezultaty, jednak oczekiwania Koni 

powinny pozostać realistyczne. 
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8. KOZA 
To osoba urodzona w latach: 

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

 

Uwaga, chiński rok solarny rozpoczyna się zwykle 4. lutego. Tym samym, 

osoba urodzona między 1. stycznia a 3. lutego należy do roku poprzedniego. 

Inna jest też jej liczba Gua (trygram osobisty) oraz tak zwana Gwiazda Życia. 

A. Czas Współpracy: czerwiec 

B. Czas Opozycji: styczeń 

C. Czas Destrukcji: październik 

 

OGÓLNIE 

Najważniejszym zadaniem dla Kóz będzie w tym roku dbanie o zdrowie. W pracy spokojnie  

i stabilnie. I tak jest OK. W finansach – nie ryzykować. Relacje – niech się rozwijają swoim 

tempem. 

ZDROWIE 

Zdrowie i samopoczucie może w roku Węża być słabsze niż do tej pory, więc skoro gwiazdy 

nie chcą pomagać, to Kozy powinny wziąć sprawy w swoje ręce. Zadanie jest trudne ... 

bo nudne i mało atrakcyjne. Profilaktyka, badania, leczenie i regularne ćwiczenia. Fizyczne. 

Ale nie skaczcie na bungee. Ze spadochronu też nie.  

Czy trzeba dodawać, że powinniście Kozy zdjąć nogę z hamulca? 

 

RELACJE 

Cisza i spokój. Co jest dobrą wiadomością dla Kóz w związkach, ale nie dla singli. 

Mimo to, nie powinny niczego przyśpieszać, naciskać, starać się ostentacyjnie o czyjąś 

uwagę czy przychylność. Nowo zawarte związki niech się rozwijają swoim tempem.  

Żadnej nadgorliwości! A Kozy po ślubie niech się cieszą dobrymi relacjami. 

 

Ewentualne problemy, tak w relacjach zawodowych, jak i prywatnych mogą dotyczyć 

kontaktów z kobietami. Tak czy inaczej, nie wolno trudnych spraw zamiatać pod dywan,  

co wiele Kóz chętnie robi. Trzeba temat podjąć, rozmawiać i z wyczuciem rozwiązać. 

Jeśli chodzi o starszych członków rodziny ...mogą chorować. Niektórzy nawet poważnie.  

Z niektórymi być może trzeba będzie się w tym roku wręcz pożegnać. Póki można, należy się 

seniorami opiekować, spotykać z nimi, rozmawiać, załatwiać zaległe sprawy. 

 

PRACA I FINANSE 

W pracy całkiem stabilnie i bez większych zmian. Dobrze dla Kóz szukających spokoju  

i bezpieczeństwa. Ale niech nie popadają w gnuśność i poczucie, że wszystko mają 

zagwarantowane. Niech wytrwale robią swoje. Lepiej niż inni. A efekty się pojawią. 

Sytuacja finansowa Kóz może być dość trudna ...zwłaszcza, jeśli przyjdzie im do głowy 

wydawać więcej niż mają. Życie na kredyt czy ponad stan – zdecydowanie nie w tym roku. 

Unikajcie „inwestycji życia” czy „fantastycznych okazji”. Nie dla Kóz w tym roku. 

 

http://www.masterconsulting.pl/


 

Master Consulting – Anna Sztandera – www.masterconsulting.pl – (22) 646-61-77, kom. 607-616-781 Strona 11 

 

9. MAŁPA 
To osoba urodzona w latach: 

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

 

Uwaga, chiński rok solarny rozpoczyna się zwykle 4. lutego. Tym samym, 

osoba urodzona między 1. stycznia a 3. lutego należy do roku poprzedniego. 

Inna jest też jej liczba Gua (trygram osobisty) oraz tak zwana Gwiazda Życia. 

A. Czas Współpracy: maj 

B. Czas Opozycji: luty 

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

OGÓLNIE 

To może być naprawdę dobry rok. O ile Konie mogą się w tym roku cieszyć ze wsparcia 

Słońca, o tyle Małpy mają dostęp do wsparcia Księżyca. Jest to bardzo pożądany czynnik, 

zwany również Wielkim Yin, który oznacza pomoc, radę i wsparcie o charakterze Yin.  

To znaczy ciche, spokojne, bez rozgłosu i ...od kobiet. A inny czynnik, który się nazywa 

Skarbem Narodowym oznacza wsparcie od mężczyzn i dobre widoki finansowe.  

Tylko Małpy powinny oferowaną pomoc dostrzegać, prosić o nią, doceniać i wyrażać 

wdzięczność. I skupić się na relacjach. W pracy i w domu.  

ZDROWIE 

Jeśli Małpy nie zechcą świadomie o siebie zadbać to różowo nie będzie. Chodzi zwłaszcza  

o układ trawienny, a tym samym zweryfikowanie swoich nawyków żywieniowych. Mówiąc 

wprost: o jedzenie i picie. To co jesz i co pijesz Małpo, kiedy i w jakich ilościach, zdecyduje  

o Twoim stanie zdrowia w roku 2013. Sport? Koniecznie. I regularnie. Ale bez szaleństw, ani  

ryzyka – szczególnie w maju! Jednak dieta jest najważniejsza. 

 

RELACJE OSOBISTE I RODZINNE 

Akurat Małpy do osób spokojnych i cierpliwych nie należą  i lepiej, aby ich otoczenie – jeśli 

chce w towarzystwie Małp funkcjonować – to uwzględniło. Z drugiej strony, jeśli Ty jesteś 

Małpą i zależy Ci, aby świat Cię zrozumiał i zaakceptował, albo zrobił to co chcesz to ... 

odpuść, a ten świat będzie Ci „jeść z ręki”. Tylko nie narzucaj ciągle swojego zdania, ani 

pomysłów (oczywiście, że masz rację, tylko co z tego?). Potrzebna jest Twoja tolerancja  

i cierpliwość, a energie roku Węża bynajmniej tych cech nie wspierają. To kto ma wesprzeć? 

Ty Małpo – swoimi decyzjami i staraniami. Gdzie masz się starać najbardziej? W relacjach  

z rodziną. We wszystkich kontaktach Małpy powinny ...pilnować swojego nosa i się nie 

wtrącać. Za to pilnować spraw formalno-prawnych. Wszystko co ważne, niech będzie na 

papierze. Niektórzy będą Małpom zazdrościć; mogą plotkować czy wywoływać konflikty,  

w które Małpy zdecydowanie nie mogą dawać się wciągać. Ignorować. 

 

PRACA I FINANSE 

Warto, aby Małpy zajmowały się w tym roku branżami dotyczącymi kobiet – np. modą lub 

urodą. Mogą w tych dziedzinach liczyć na sukces, poradę, wsparcie i zyski. Tylko powinny 

działać dyskretnie, bez większego rozgłosu. Dotyczy to zresztą wszystkich przedsięwzięć, 

którymi się w tym roku będą zajmować. Także działania w branży nieruchomości mogą 

przynieść Małpom spore zyski. Muszą jednak pilnować umów i innych dokumentów, bo mogą 

się pojawić się problemy prawne. Finansowo – na ogół dobrze, zwłaszcza dzięki wsparciu 

Księżyca i Narodowego Skarbca, choć nie są też wykluczone straty. Aby przekształcić tę 

negatywną tendencję w pozytywną, Małpy powinny na początku roku w coś zainwestować. 

Wydać, ale w dobrym, przez siebie wybranym celu, albo wydać na coś, co i tak mieli  

w planie zakupić. Ważne, aby miało to miejsce na początku roku Węża.
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10. KOGUT 
To osoba urodzona w latach: 

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

 

Uwaga, chiński rok solarny rozpoczyna się zwykle 4. lutego. Tym samym, 

osoba urodzona między 1. stycznia a 3. lutego należy do roku poprzedniego. 

Inna jest też jej liczba Gua (trygram osobisty) oraz tak zwana Gwiazda Życia. 

A. Czas Współpracy: kwiecień 

B. Czas Opozycji: marzec 

C. Czas Destrukcji: grudzień 

OGÓLNIE 

Dobrze! Będzie uznanie, będą pieniądze, będzie pomoc. Brać ślub? Jak najbardziej! 

A druga strona medalu? Sprawy prawne, kłopoty z emocjami i zdrowiem w ogóle, plotki, 

wydatki, gubienie rzeczy. Da się na tym zapanować (choć w marcu i wrześniu będzie  

to wyzwaniem).  

 

ZDROWIE 

Przytrafi się trochę przypadłości i niegroźnych chorób. Na szczęście czynnik zwany obrazowo 

„Ziemską Ulgą” pomoże się z nimi uporać. Dodatkowym i bardziej standardowym sposobem 

na uporanie się będzie podjęcie decyzji i działań zorientowanych na dbanie o swoje zdrowie. 

Szczególnie należy zwrócić uwagę na układ trawienny. Recepta? Uniwersalna: regularne 

ćwiczenia, wczesne chodzenie spać, regularne i ciepłe posiłki. 

 

RELACJE 

Rok Węża to dla Kogutów bardzo dobry rok na zawarcie związku małżeńskiego. Inne formy 

partnerstwa również znajdą sprzyjający czas. Także partnerstwo biznesowe. W każdym 

jednak przypadku powinien to być krok przemyślany i dobrze przygotowany. Koguty single 

również mają dobry czas na znalezienie partnera, tylko niech się na to otworzą i nie próbują 

w związku o wszystkim decydować. Ani też decydować o czymkolwiek za szybko.  

Jak to rozpoznać, że jest za szybko? Założyć, że Koguty prawie zawsze tak robią: decydują 

się szybko nie dając sobie niekiedy czas na zastanowienie się. Uwaga! W tym roku decyzję  

o zawarciu związku, może za kobietę Koguta podjąć dziecko. Zwłaszcza to ...”w drodze”. 

W relacjach z wszystkimi każdy Kogut, zawsze, czyli w roku Węża również, powinien uważnie 

dobierać słowa. I mówić mniej. Co najmniej o 50%. I innym tonem. W roku Węża to będzie 

wyzwaniem, które Kogutowi opłaci się podjąć. 

 

PRACA I FINANSE 

Z jednej strony rok Węża jest dla Kogutów dobry dla ich rozwoju zawodowego, zdobycia 

uznania, większych dochodów i pozycji. Z drugiej strony jednak, życie mogą im uprzykrzać 

nieszczerzy i słabi ludzie (nieszczerzy i nielojalni, uciekający się do pochlebstw i plotek).  

ą i będą się na szczęście pojawiać w otoczeniu Kogutów osoby wspierające, uczciwe i gotowe 

do niesienia pomocy i wspólnego rozwiązywania problemów. Gotowe, o ile Kogut grzecznie  

o pomoc poprosi.  

Rok Węża to czas zawierania nowych kontaktów, tworzenia związków biznesowych, 

zawierania umów. Ważne jednak będzie to co się mówi i co się pisze. Dobry prawnik „pod 

ręką” się przyda. Możliwe są straty lub niepotrzebne wydatki. Lepiej na początku roku wydać 

na coś potrzebnego lub rozsądnie zainwestować.
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11.  PIES 
To osoba urodzona w latach: 

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

 

Uwaga, chiński rok solarny rozpoczyna się zwykle 4. lutego. Tym samym, 

osoba urodzona między 1. stycznia a 3. lutego należy do roku poprzedniego. 

Inna jest też jej liczba Gua (trygram osobisty) oraz tak zwana Gwiazda Życia. 

A. Czas Współpracy: marzec 

B. Czas Opozycji: kwiecień 

C. Czas Destrukcji: lipiec 

 

OGÓLNIE 

Po roku Smoka, rok Węża jawi się jako naprawdę dobry rok! Wszystko co Psy potrafią robić 

dobrze, w roku Węża będą robić lepiej, albo ...zostanie to, co zawsze dobrze robiły wreszcie 

zauważone i docenione. Na dodatek, świeci Psom zielone światło, jeśli chodzi o relacje. 

Dzięki wsparciu dobrych ludzi (o które zawsze trzeba poprosić!) sprawy trudne zostaną 

rozwiązane pomyślnie.  

ZDROWIE 

Powinno być OK, ale gwarancji nie ma. Czyli Psy muszą zachować czujność i o siebie dbać.  

Z pewnością nie dla nich w tym roku działania łączące się z wysokim ryzykiem (ekstremalny 

sport, szybka jazda samochodem, zarywanie nocy, niedojadanie). Mogą natomiast liczyć na 

pomoc lekarską, w tym na trafną diagnozę. 

 

RELACJE  

Zielone światło dla relacji reprezentuje w tym roku sprzyjający Psom czynnik zwany barwnie 

„Czerwoną Swatką”. Czerwona Swatka chce łączyć, przybliżać, być rozjemcą i ...swatką 

nawet dosłownie. Jest to zatem dobry czas na wszelkie związki, alianse i umowy, włączając 

w to zawarcie umowy małżeńskiej. Tylko Psie, zapomnij o roku swojego oponenta (którym 

jest rok Smoka) i spokojnie, a uważnie się rozejrzyj wokół siebie. Tu są ludzie, którzy chcą 

Cię poznać, albo już Cię znają i darzą sympatią. Trzeba się ku nim zwrócić. Poszerzać i 

pogłębiać grono znajomych. 

Z kolei Psy zamężne lub żonate proszone są o cierpliwość dla swoich partnerów. Różnicy płci 

nie przeskoczycie. Dbajcie o swój związek, celebrujcie święta i rocznice. Skupcie się na 

dobrych stronach. 

 

PRACA I FINANSE 

Jeśli chodzi o finanse w roku Węża, z jednej strony pojawia się tendencja do mniejszych 

zysków, a nawet strat, z drugiej zaś pojawią się możliwości ich nadrobienia i zarobienia gdzie 

indziej. Możliwe jest poznanie nowych osób, zawarcie nowych kontaktów biznesowych,  

a nawet zmiana pracy. Z drugiej strony niemal nieuchronne są drobne konflikty.  

Niektóre relacje zawodowe nie wytrzymają próby czasu. Nie wszyscy będą lojalni. Niektórzy 

mogą wręcz sabotować działania Psów, żeby przypadkiem zbyt wiele się Psom nie udawało. 

Należy zachować spokój i robić swoje. A w razie konieczności zmienić otoczenie i nie wdawać 

się w konflikty. Psy mogą liczyć na pomyślne zakończenie trudnych spraw, zwłaszcza jeśli 

będą korzystać z pomocy doradców lub mentorów. 

http://www.masterconsulting.pl/
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12. ŚWINIA 
To osoba urodzona w latach: 

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

 

Uwaga, chiński rok solarny rozpoczyna się zwykle 4. lutego. Tym samym, 

osoba urodzona między 1. stycznia a 3. lutego należy do roku poprzedniego. 

Inna jest też jej liczba Gua (trygram osobisty) oraz tak zwana Gwiazda Życia. 

A. Czas Współpracy: luty 

B. Czas Opozycji: maj 

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

 

OGÓLNIE 

Rok 2013 to dla Świni rok jej osobistego Oponenta. Z całą pewnością nie wszystko 

przebiegać będzie po jej myśli. Potrzebna będzie cierpliwość, wytrwałość, silna wola, 

determinacja, dyscyplina finansowa, uważne czytanie dokumentów. Za to dzięki dobrym 

wpływom „Niebiańskiego Konia” dużo pozytywnego może się dziać na gruncie finansowym i 

zawodowym. A relacje? Nad nimi trzeba będzie popracować.  

ZDROWIE 

Świnie obsługujące urządzenia lub choćby używające na co dzień noża niech uważają, bo 

skaleczenia są bardzo prawdopodobne. Pośpiech i ryzyko (zwłaszcza podczas jazdy 

samochodem lub uprawiania sportu wyczynowego) mogą skończyć się wypadkiem lub 

kontuzją. Poważnie mogą zachorować starsi członkowie rodziny. 

 

RELACJE 

Na dobre relacje to sobie w roku Węża – swojego Oponenta - Świnie muszą zapracować. 

Jak? „Po prostu”. Swoim własnym wysiłkiem - myślą, mową, uczynkiem, staraniem, decyzją 

i zadbaniem. Powinny dołożyć starań, więcej niż do tej pory, aby podnieść swoją 

atrakcyjność w oczach innych. Tak, powinniście Świnie skupiać się na tym, aby wywierać na 

osobach, na których Wam zależy jak najlepsze wrażenie. Czy to chodzi o przyjaciół, 

aktualnych lub przyszłych szefów, czy wreszcie potencjalnych partnerów osobistych. 

Ponieważ tegoroczny Oponent, czyli Wąż, sam z siebie nie chce pomagać. Trzeba go zatem 

zignorować i robić swoje. To samo dotyczy zresztą aktualnych partnerów. Taki rok.  

Aby dostać trochę, musicie dawać więcej. 

 

 

PRACA I FINANSE 

Zawodowo rok Węża przyniesie mnóstwo możliwości. Zwłaszcza w podróży służbowej do 

innych krajów, miasta, oddziałów firmy. Aby osiągać swoje cele, w tym cele finansowe, 

Świnie muszą wykazywać się energią, dynamiką, proaktywnością. Działać. Ale też powinny 

to być cele realistyczne! Ambicje należy zdecydowanie trzymać pod kontrolą. Finanse zresztą 

również. Wstrzemięźliwość, dyscyplina i mądre zarządzanie to klucze do zapanowania nad 

wydatkami i ograniczenia ewentualnych strat. Sporo przeszkód i nadmiar zajęć wymagać 

będzie cierpliwości i panowania nad emocjami.  

 

http://www.masterconsulting.pl/

