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Co vám přinese lunární rok začínající 22. ledna 
2023. Rok, kterému budou vládnout síly 

 mystického Králíka ve spojení s živlem Voda 
v jeho Jin podobě, pro vás připravila 

     

Daore  

Dagmar Světlovská 

 

Lektorka a osobní poradkyně pomáhající vaší 
jedinečné osobnosti naplnit vaše sny a přání i 

najít hluboký vnitřní klid, radost a smysl života, 
opírajíc se přitom o hluboké znalosti Feng Shui, 

astrologie, léčitelských nauk, metafyzických 
technik, vnitřních schopností a více než 

dvacetiletou plně profesionální praxi práce s 
lidmi. 
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Vítám tě milá přítelkyně, milý příteli ☺ 

         Ráda tě zase vidím. Možná je to jen pár dní 
nebo naopak několik životů, co jsme se viděli 
naposledy, a je toho hodně, o co bych se s tebou 
ráda podělila. 

 
 



Vztahy a láska 

 

         Obraz a symboliku Králíka zvolili dávní 
mudrci, kteří vytvořili  mystický zvěrokruh 
dvanácti zvířat symbolizujících druhy energií 
jednotlivých roků, jako obraz toho, kdo nežije 
sám, ale naopak žije ve velkém společenství lidí. 
Má velkou rodinu, mnoho přátel, kolegů v práci, 
v sousedství, v zájmových klubech. Musí každý 
den řešit komunikaci, ochranu, podporu, 
zabezpečení, bezpečí pro děti, ale i spory a obranu 
před útočníky. To je Králík. Diplomat, který ví 
přesně, kdy dát druhému jednu packu pres čumák 
a kdy je naopak lepší vycouvat. Diplomat, který 
dává přednost mírovým řešením před agresí. 
Jemný, ohleduplný, ale současně odvážný a 
nebojácný.         

         Mystický Tygr, který vládl předchozímu 
roku 2022, byl samotář zvyklý žít i lovit sám. Víc 
dravý než hravý. Chránil si svoje vnitřní i vnější 
hranice a ukazoval drápy i ostré tesáky každému, 
kdo se jen přiblížil nadohled. Žádný diplomat, ale 
jen teritoriální, silný predátor, mající rád svůj klid 
a trestající každé vyrušení. 



         Ano, jistěže měl rok Tygra i velmi mnoho 
dobrých sil - o těch jsem psala v loňském eBooku 
Dary Vodního Tygra - ale já se nyní snažím, moje 
milá, blízká duše, abys porozuměla co nejsnáze 
tomu, čím se letošní rok bude lišit od toho 
předchozího. A tím je právě oblast mezilidské 
komunikace ve všech možných úrovních. 

         To, co tě vloni tak dopalovalo a rozčilovalo, 
ti letos možná přijde malicherné a nepodstatné. 
Prostě letos ti mystický Králík pomůže podívat se 
na věci a vztahy z úplně jiného úhlu. 

 
 

 



kontakty: 

email: 
svetlovska@svetlovska.com 

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

web: 
www.svetlovska.com 
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