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Czy w Twoich relacjach miłosnych wszystko się ułoży? Czy wreszcie dostaniesz od losu to czego
chcesz?
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BARAN
To trudny czas może być dla twego związku, bezsilna złość, czy wręcz wściekłość w niczym Ci nie
pomoże, jedynie zwiększy rozczarowanie i pogorszy samopoczucie, Twoja połowa złamała zasadę
wierności i wiesz, że ten związek nie ma żadnej przyszłości poza rozstaniem.
To dla Ciebie samotny Baranie wesoły tydzień, będziesz świetnie się bawić w dobrze znanym CI
towarzystwie, jednak rozwiniecie pewnej znajomości na której od dawna Ci zależy wymaga od Ciebie
większej zuchwałości w działaniu.
ANIOŁ TYGODNIA-ANIELSKI PRZEWODNIK- Osoby będące w związku mogą trafić na silny punkt w
życiu, który zbliży ich do siebie. Pojawia się również moment, w którym dochodzi do ujawnienia
prawdy, co partner naprawdę do Ciebie.
BYK
To świetny tydzień na poprawienie relacji z partnerem, Twój umysł będzie jasny i otwarty a Ty
znajdziesz przy odrobinie zaangażowania logiczne i błyskotliwe rozwiązania Waszych problemów,

zwłaszcza finansowych.
Samotny Byku ostatnio zapominasz o jednej znaczącej zasadzie, że szczęściu trzeba wyjść naprzeciw,
a nie czekać z założonymi garściami aż coś się wydarzy.
ANIOŁ TYGODNIA- ARCHANIOŁ CHAMUEL- Archanioł ten otwiera Twoje serce na przyjęcie tej
bezwarunkowej energii, która przepełni całe Twoje serce. Szykuje się zatem pozytywny okres w
sferze uczuć.
BLIŹNIAK
To czas kiedy Ty i partner będziecie musieli stawić czoła stresującej rzeczywistości, Waszych
kłopotów nie da się zamieść pod dywan i udać, ze nie istnieją. Poświęćcie więcej czasu na szczere
rozmowy ze sobą, jest szansa, że może razem znajdzie jakieś sensowe wyjście z zawiłej sytuacji.
Na Twoim horyzoncie samotny Bliźniaku pojawi się osoba która przykuje Twój wzrok, każdy kolejny
wieczór będzie pełen rozmyślań, czy coś między Wami będzie, jeśli nie chcesz żyć w niepewności, idź
po radę do kogoś, kto Ci pomoże, rozwikłać te zagadkę.
ANIOŁ TYGODNIA- ANIOŁY BIAŁEGO PŁOMIENIA- Anioły pomagają Ci dostrzec piękno w Twoim
obecnym związku z partnerem. Otwierają Cię na zupełnie nowe doznania, które wprowadzą Cię w
zachwyt i szczęście.
RAK
Masz w sobie spokój i drobiazgi nie są stanie wyprowadzić Cię z równowagi a już na pewno nie zły
nastrój partnera bez powodu. Nie będziesz reagować na jego bezpodstawne zarzuty ani drobne
podszczypywanki słowne, poza tym nic nie niesie większych problemów między Wami.
Samotny Rak będzie zły sam na siebie, zawiniłeś i straciłeś okazje to fajnej znajomości, niestety nie
masz możliwości spotkania tej osoby, szkoda, bo relacja mogła rozwijać się interesująco ale cóż
będzie to dla Ciebie nauczka na przyszłość, a teraz zaakceptuj stratę i cierpliwie czekaj na kolejne
zauroczenie.
ANIOŁ TYGODNIA- ARCHANIOŁ MICHAŁ-Jeżeli nadal jesteś samotny/a, to obecność Archanioł
Michała dodaje Ci odwagi w znalezieniu nowej miłości. Odcina Cię od wszelkich lęków, które blokują
Cię przed poznaniem partnera/partnerki.
LEW
Jesteś człowiekiem którego nie łatwo złamać, komplikacje życiowe nie są dla Ciebie żadnym
wyzwaniem, Twój partner poprosi Cię o załatwienie ważnej dla niego sprawy, może to się też wiązać
z pewną wyższą kwotą finansową wydaną z twego portfela, zanim to zrobisz, zastanów się czy Wasza
relacja stanowi trwałą przyszłość.
Nowo poznana może i zauroczy Twoje serce samotny Lwie ale zanim oddasz jej się w całości
przyjrzyj się jej bliżej, może się okazać, że to ktoś o mrocznej, złożonej duszy, kto tylko pozornie
pokazuje, że szuka trwałego ciepłego związku.
ANIOŁ TYGODNIA-TAJEMNICZA ANIELAKA SIŁA -Osoby będące w związku nie mogą ukrywać
przed partnerem pewnych spraw i informacji.
PANNA
To tydzień kiedy Ty sama będziesz poszukiwać dobrego samopoczucia i sensu swego życia, dzięki
czemu pokażesz partnerowi jak bardzo go lubisz, a on Ci to odwzajemni. Ten czas będzie dla Was
dużo bardziej weselszy co pozytywnie na Was wpłynie.
Samotna Panna może spodziewać się końca samotności ale gwiazdy nie wróżą Ci wielkiej miłości
tylko spokojne zrównoważone uczucie w którym więcej jest rozsądku niż namiętności.
ANIOŁ TYGODNIA-ANIOŁ SZCZĘŚCIA - Osobom samotnym może się poszczęścić w poznaniu
idealnego partnera.
WAGA

To tydzień kiedy Ty i partner odkryjecie swoją zmysłowość na nowo, podarujecie sobie przyjemne
chwile o których dawno już się trochę Wam zapomniało, dzięki czemu na nowo odnajdziecie
harmonię w relacji i przy okazji wyjaśnicie kilka wcześniejszych nieporozumień.
Powiew optymizmu samotna Wago przyniesie Ci zmiany w miłości, wreszcie zadzwoni telefon na
który czekasz od tygodni, staranie przygotowywałaś się do tej rozmowy i tego spotkania, wiesz, że
nic tego nie zepsuje.
ANIOŁ TYGODNIA-ANIOŁY ZŁOTEGO PROMIENIA- Anioły złotego promienia pomagają Ci
rozświetlić Twoją drogę, kierując Cię na wymarzoną miłość.
SKORPION
Przygotuj się na trudny czas, może się okazać, że przyjaźń zamieni się w nieprzyjaźń, ty i partner
darzyliście się naprawdę gorącym uczuciem a teraz nie zostało tego wiele, zamiast namiętności
pojawił się chłód, zamiast miłości -nienawiść. Pomyśl jak rozwiązać Wasz problem ale nie pozornie i
krótkotrwale tylko ostatecznie.
Jako samotny Skorpion uwielbiasz być tajemnicza i urzekająca, czasem brak słów by opisać jaką aurę
wokół siebie roztaczasz, w Twoim otoczeniu pojawi się ktoś, kto zechce poznać Cię bliżej, Tobie ta
osoba także wyda się intrygująca więc nie boj się jej dać swój numer telefonu.
ANIOŁ TYGODNIA- ANIOŁ STRACHU-Osoby będące już w związku powinny zwrócić uwagę na swoje
postępowanie wobec partnera.
STRZELEC
Jeśli marzysz o byciu rodzicem to marzenie się spełni u Ciebie, Twój partner w pełni wykaże się
zgodą w tym kierunku, wspólne rozmowy na ten temat które toczą się od miesiąca odniosą sukces a
Was czeka miłe świętowanie.
Nie bój się roztaczać mocy powodzenia, jeśli jesteś samotnym Strzelcem odczujesz magiczne
przyciąganie płci przeciwnej, tydzień zapowiada się lekko i beztrosko a randki okażą się interesujące
bardziej niż się spodziewałaś.
ANIOŁ TYGODNIA-ANIOŁ STRÓŻ-Osoby będące w związku mogły mieć dość cięższy okres, jednak
obecność Anioła stróża czuwa nad zachowaniem stabilności i pomaga zwiększyć poczucie
bezpieczeństwa między partnerami.
KOZIOROŻEC
Masz wrażenie jakbyś wszystkie szczęśliwe chwile w Waszej relacji miała już za sobą i nic już nie da
się między Wami poprawić, zmienić czy ulepszyć ale nigdy nie pomyślałaś o tym, że w tej relacji stale
popełniacie te same błędy co powoduje, że brakuje między Wami zrozumienia. To najlepszy moment,
żeby zacząć jeszcze raz, wszystko od początku.
Samotny Koziorożec ma szanse na spotkanie osoby która będzie odpowiadała jego oczekiwaniom, to
ktoś kto, tak samo jak Ty ceni prostotę i dyskrecję a jednocześnie jest ciekawy świata.
ANIOŁ TYGODNIA- ANIOŁ ROZWOJU DUCHOWEGO- Jeżeli w dalszym ciągu jesteś osobą samotną,
to pamiętaj, że czas pozwolił Ci zdobyć cenne doświadczenie, które pozwoli Ci w przyszłości wejść w
udany i odpowiedzialny związek.

WODNIK
Możesz Wodniku zaskoczyć wszystkich swoją postawą, zwłaszcza swoją połowę, podejmiesz ważne
decyzje i zechcesz je zrealizować jak najszybciej zanim się wycofasz. Te ważne deklaracje
wprowadzą poważne zmiany w Waszym związku ale Twój partner na te zmiany czeka już od dawna,
teraz sprawisz mu niespodziankę.
Samotny Wodniku leczenie załamanego serca nowa miłością przynosi rozwiązanie tylko na chwilę,
lepiej postaraj się o zdobycie uczuć osoby na której Ci naprawdę zależy wszak przyszłość między
Wami nie jest jeszcze przekreślona.

ANIOŁ TYGODNIA- ANIOŁ UZDROWIENIA- Anioł Uzdrowienia pomaga również osobom samotnym
oderwać się od różnych problemów i blokad, otwierając ich na nowy, szczęśliwy i udany związek.

RYBY
Jesteś osobą wierną a stały związek i założenie rodziny stanowi dla Ciebie największą wartość, ten
tydzień pokazuje, że Twój partner dojrzeje i będzie między Wami chciał stworzyć coś, co będzie
procentowało na resztę życia. To tylko umocni Waszą relację.
Lubisz wyobrażać sobie idealny świat i idealny związek, jednak jeśli jesteś samotna Rybą musisz
podejść do miłości bardziej realnie, stań się bardziej otwarta na nowe znajomości, wyjdź do ludzi, nie
zamykaj się w domu, on Cię tam nie znajdzie.
ANIOŁ TYGODNIA-ANIOŁ WSPARCIA- Anioł wsparcia oraz inni anielscy opiekunowie czuwają nad
Tobą, pomagając Ci otworzyć serce na nową miłość.
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