恭喜發財!!
Gōngxǐ fācá i !!
(in Mandarijn)

Kong Hei Fat Choy !
(in Cantonees)

een gelukkig en rijk jaar
(in Nederlands)

Lieve Dames en Heren ,

Beste wensen :
wees zo gelukkig als een varken in modder
Terwijl het geluid van de begroetingen van het Westerse Nieuwjaar uit onze oren verdwijnt, luidt
het gejuich van het Chinese Nieuwjaar (Lunar Kalender) elke dag luider.
Volgens het Chinese maankalender, begint 2019 op 5 februari en eindigt op 24 januari, 2020. Het
varken is de Chinese dierenriem van 2019 en is geassocieerd met het Aarde element in 2019.
Daarom heet het ook ‘het jaar van het Aarde varken’.
Het varken is het laatste dier in de Chinese dierenriem omdat varkens er niet van houden om met
andere dieren te concurreren. Varkenspersonen slapen goed en hebben een goede hart. Ze
vermoeden anderen niet en daardoor worden ze vaak bedrogen, houden van het geven van kritiek
en daarom vinden mensen ze niet gezellig, hebben een gewelddadige temperament, zijn makkelijk
impulsief en ontbreken van communicatie en coördinatie. Vrouwelijke varkenspersonen kunnen
in het algemeen sceptisch, kortzichtig, koppig, smakeloos, hebzuchtig en onbezorgd zijn.
Geboorte jaar van een varkenspersoon : 2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935, 1923
Wat is de voorspelling voor een varkenspersoon in 2019?

Algemene Voorspelling
Het wordt aanbevolen om de eigen mindset te reguleren. Stel jezelf optimistisch in om
uitdagingen aan te, maar wees voorzichtig in je werk of investeringen. Kijk dit jaar als een jaar
om voor te bereiden, rust uzelf goed uit.

Welvaart:
Een grote op en neer. Zakenmannen moeten de kosten zorgvuldig beheersen. Nieuwe
ondernemers moeten psychologisch voorbereid zijn en zullen moeilijker aan de slag
kunnen. Er zullen meer plotselinge uitgaven zijn in het nieuwe jaar. Het wordt
aanbevolen om in onroerend goederen te investeren (of b.v. goud en zilver) of om op een
langere termijn te beleggen.
Carrière:
Het fortuin van dit jaar kan veel variëren. De interpersoonlijke relatie is zwak, waardoor
het aangeraden is om goed te overwegen voordat je van baan verandert. Het is niet slim
om gelijk alles te onthullen. Door de sterke kracht van de polar ‘YiMa’, neem het initiatief
om een zakenreis aan te vragen of overweeg om een nieuwe baan te proberen.
Wegens de kracht van de polar ‘YiMa’, neem het initiatief om een zakenreis te vragen of
een nieuwe baan te proberen kunnen zeker worden overwogen.

Relaties:
Gemakkelijk te veranderen !
•
Als je een stabiele relatie hebt in je liefde, kan huwelijk of verloving worden
overwogen om aan deze verandering te voldoen.
•
Singles hebben de mogelijkheid om een nieuwe relatie te ontwikkelen, maar
mogen niet te agressief zijn.
•
Het is makkelijk voor een echtpaar om te pleiten voor triviale zaken, wees
geduldig en tolereer elkaar!
Gezondheid:
In 2019, is het makkelijk om verwondingen op te lopen, te vallen en verwondingen aan
metalen te krijgen. Wees voorzichtig bij het uitgaan. Omdat de gezondheid gefrustreerd
is, zullen de gedachten negatiever zijn. Blijf vaker in de natuur of een integrale massage
zijn aangeraden om de emoties te herstellen.

** Het bovenstaande Chinees horoscopen voorspel is gebaseerd op de geboortejaar en oude Chinees
astrologie. Alleen voor jullie referentie en plezier. Let’s do our best in the Pig year !
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