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česko: Vliv planet v roce 2022
Co nám přinese rok 2022, s čím by-

chom měli počítat? Kartářka  a  astro-
ložka Ravenna, která žije a působí v po-
sledních letech v zahraničí, nám na do-
taz poskytla následující informace...

„Dění v roce 2022 ovlivní hlavně pět 
planet - Mars, Venuše, Merkur, Jupiter 
a  Saturn. Nejpatrnější to bude v  do-
bě od začátku března do půli června. 
V tomto čase nedoporučuji podnikat 
dlouhé cesty, je třeba počítat s  tím, 
že mohou zaúřadovat živly a poroste 
i  riziko zranění. Nejspíš se prohloubí 
konflikt mezi starými tradicemi a no-
vými myšlenkami. Rok 2022 přinese 
štěstí zejména zrozencům ohnivých 
znamení. Těm se bude dařit, mohou 
začít podnikat. Plánují-li sňatek, měli 
by ho realizovat nejlépe v květnu ne-

bo září. Zrozenci vodních znamení by 
měli nasměrovat pozornost i  energii 
k řešení rodinných problémů. Je třeba 
více komunikovat s  příbuznými, díky 
tomu lze předejít případným potížím. 
Na  jaře bude aktivována kreativita, 
mohou se tedy pustit  do  nějakého 
vlastního projektu.  Zrozence zem-
ských znamení čeká tvrdá práce, po-
kud chtějí něčeho dosáhnout. Pokud 
nic neošidí, povede se jim ve  druhé 
půli roku velmi dobře finančně. Při vý-
běru partnera by měli poslouchat vý-
hradně hlas srdce, nikoli názory okolí. 
Zrozenci vzdušných znamení by měli 
maximálně využít své komunikační 
schopnosti. Mohou se dostat k  zají-
mavým informacím, které je popostrčí 
vpřed. Není také vyloučeno, že dosta-

nou ve druhé polovině roku příležitost 
zpeněžit nějakého svého koníčka.“ 

KARIÉRA 
„V  této sféře je nutné počítat se 

změnami. Mnozí lidé opustí stávající 
zaměstnání nebo podnikání, vymě-
ní profesní kolegy nebo partnery. 
Dejte si do  pořádku veškeré doku-
menty, které s vaší pracovní činností 
souvisí. Jaro vám může přinést no-
vé nápady a možnosti. K podpisům 
smluv, schvalovacím řízením a  po-
dobně přistupujte zodpovědně, vše 
předem promyslete, ať se vyhnete 
právním problémům. Hlavně léto 
nahrává novým obchodním kontak-
tům a  rozvoji kariéry a  především 
ženy budou schopny realizovat své 
dlouhodobé plány. Vězte, že poho-
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na  úvod říká: „Jde o  rok bouřlivé 
kreativity, smělosti a  velkoleposti. 
Ale současně to je doba extrémů, 
neklidu a rozrušení. Proto lze oče-
kávat masivní společenské změny, 
politické bouře a  vojenské pře-
vraty. Problémy se mohou týkat 
zejména lidí, kteří si se znamením 
Tygra nerozumí. Obzvláště těžkou 
pozici budou mít  zrozenci Opice.“

Krysa: Tento rok je pro zrozence 
Krysy převážně dobrý, i  když mo-
hou být  zaskočeni impulzivitou 
tygřího vlivu. Proto by se měli dr-
žet při zemi a vyhnout se střetům, 
zejména soudním sporům. Netýká 
se to ale cestování a partnerských 
vztahů, i když se žárlivostí je nutné 
počítat. Také by neměli podceňo-
vat nepřátele. Ve  vztazích mohou 
plánovat rodinu a obecně mají pří-
ležitost prosadit změny, získat no-
vé zkušenosti.

Buvol: Zrozenci Buvola muse-
jí počítat se zvraty – negativními 
i pozitivními. Tento rok pro ně bude 
jako na „houpačce“. Měli by se sna-
žit udržet to, co mají, vyhnout se 
riskování a experimentům. Ve vzta-
zích může dojít k zablokování růz-

ných sil a energií, v důsledku 
toho k  zahořklosti 

a  odcizení. Sportování a  medi-
tace mohou Buvolům prospět, 
přinesou jim poznání o potře-
bě pokory. 

Tygr: Do  narozenin by měli 
Tygři dořešit, co je třeba, aby si 
neblokovali start do  dobrého 

období. Pak mohou očekávat štěs-
tí, uznání, podporu, velkorysost, 
tvořivost, dobré nápady. Tvůrčí síla 
jim pomůže zbavit se psychických 
i fyzických „okovů“. Když budou dr-
žet finance pod kontrolou, mohou 
zkusit štěstí i  v  obchodním světě, 
případně v  loterii. Budou-li postu-
povat moudře, splní si své sny. To 
se ale netýká soudních sporů, těm 
by se měli vyhnout.

Zajíc: Tygří odvaha a nezávislost 
zrozence Zajíce 

děsí. Ti touží po kli-
du a bezpečí. Energie 

roku Tygra se dostává 
do  přímého rozporu 

s  jejich mírumilov-

nou povahou. Proto by se měli dr-
žet toho, co mají. Rozhodně nebu-
de vhodné riskovat a zkoušet nové 
věci. Zajíci by se měli stáhnout 
a nepoutat zbytečně pozornost.  

Drak: Rok Tygra Drakům 

přinese po-
hyb, změny, 
prchavá přá-
telství. Měli by 

počítat s  tím, 
že vše nepoběží 

hladce. V  tomto 
ruce bude pro ně 

vždy „něco za  ně-
co“. To by se nemu-
selo týkat rodiny 

a stávajících vzta-
hů, pokud bu-
dou tolerantní 

Rok 2022 je rokem vlády vodního Tygra. Tygr nastupuje na pomyslný trůn 1. února 2022 a vládu 
pak předá dál 23. ledna 2023. Jaký bude tento rok pro jednotlivá znamení čínského horoskopu? 


