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Dary  
Vodního Tygra 

 
Něžné i tajemné povídání o tom, co nám přinese 

lunární rok začínající 1. února 2022. 
Rok, kterému budou vládnout síly 

 odvážného i moudrého Tygra 
 ve spojení s živlem Voda, 

 pro Tebe připravila 

     

Daore  

Dagmar Světlovská 

 

Lektorka a osobní poradkyně Feng Shui, 
astroložka, léčitelka a jasnovidka s více než 

dvacetiletou plně profesionální praxí. 



Pozice Tygra v kruhu 
         Abychom porozuměli Tygrovi, je dobré se 
nejdříve podívat na celý Feng Shui zvěrokruh 
dvanácti mystických zvířat. 

         Ptáš se proč? 

         Protože mystický Tygr, který bude vládnout 
od 1.unora 2022 novému lunárnímu roku, není ve 
východním Feng Shui zvěrokruhu prvním 
zvířetem. Není na začátku zvěrokruhu. A není ani 
nejdůležitějším zvířetem v tomto tajemném 
zvěro-kruhu a současně velkém cyklu dvanácti 
let. Důležité je hlavně, kde v tomto „kruhu“ 
točících se a střídajících let má své místo a jaké 
vlastnosti symbolizuje. 

⸎ 

         Tak to vezmeme hezky od začátku. 
Východní Feng Shui zvěrokruh začíná mystickou 
Krysou (Myší). A ta nemá vůbec nic společného 



se znamením berana, kterým začíná západní 
astrologický zvěrokruh. 

         Takzvaná Východní astrologie a vedle ní  
pro nás Evropany známější Západní astrologie 
jsou ve skutečnosti dva zcela odlišné astrologické 
systémy, které nemají skoro nic společného. Na 
západní astrologii proto raději hned zapomeň. 
Zbytečně by tě to mátlo. Bude toho i tak dost 
nového, co se chystám s tebou sdílet. 

⸎ 

          Ptáš se, jak vlastně vznikl čínský zvěrokruh 
mapující dvanáctiletý cyklus a k čemu je dobré se 
v něm naučit číst pro náš každodenní život? 
 
         Nebudu tě zdržovat legendami o jeho 
vzniku. Je jich plný internet, takže si je snadno 
najdeš, kdyby tě zajímaly. Navíc se mi zdá, že 
poslední dobou kde kdo vymýšlí další, nové 
legendy, které už jsou jen účelové a vytvořené jen 
kvůli komerčním účelům a ne úplně pravdivé. 



Z mého úhlu pohledu proto i celkem zbytečné. 
Ale kdybys chtěla, najdeš je na internetu, jak už 
jsem řekla.  

⸎ 
          To, co je důležité, je cyklus 12 let, 
který se opakuje 5 x jinak, protože 5 x 
s jiným druhem živlu. 
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Daore Dagmar Světlovská 
kontakty: 

web: 
www.svetlovska.com 

facebook: Feng shui pro bohatší život - Hýčkaná 
skupina 
https://www.facebook.com/groups/22955878640
07579 

mail: 
svetlovska@svetlovska.com 
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        Mým posláním a praxí je propojování 
dávných, duchovních Nauk s moderním stylem 
současného života. 

         Jsem fengshuistka, jasnovidka a léčitelka. 
Vrozené schopnosti vidět a vnímat i věci běžným 
zrakem neviditelné, rozvíjím už více než 35 let 
studiem i praktikováním Nauk, které tisíce let 
předávají zasvěcenci svým žákům a ti zase žákům 
svým. 

         K těmto znalostem patří karmické Feng 
Shui, karmická astrologie, Mystická síla potravy a 
mnoho dalšího. Všechny svoje teoretické znalosti 
neustále prověřuji každodenní praxí ve svém 
vlastním životě.  

         O zkušenosti prožité na vlastní kůži i duši, 
poznatky nasbírané za dlouhé roky studií a 
každodenní praxe, se ráda podělím s každým 
z vás.  

Věřím na zázraky života i to, že zázraky může 
prožívat každý den každý z nás. 
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