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Marzycie o miłości? Sprawdźcie, czy może się pojawi w najbliższych dniach.

BARAN
Nie roztrząsaj nieistotnych spraw emocjonalnych, przeszłość nie ma już tutaj znaczenia. Bliska Ci
osoba może czuć się zaniedbywana, gdy Twoje myśli absorbuje inny temat niż miłość. Warto wyjść z
obsesji pracy i poświęcić trochę czasu na romantyczne uniesienia. To Ci się opłaci.
Samotny Baran może stać się melancholijny, tęsknić za kimś, z kim był w związku, rozmyślać o
powrocie do przeszłości, nie zastanawiając się, czy jest to w ogóle możliwe, a jeśli nawet, to czy
wejście dwa razy do tej samej rzeki nie przyniesie więcej szkody niż pożytku? Po co rozdrapywać
rany, które już się zagoiły?
ANIOŁ TYGODNIA: TAJEMNICZA ANIELSKA SIŁA – Samotne Barany nie mogą izolować się od
ludzi, jak również skrywać swojego prawdziwego wnętrza. Powinny bardziej otworzyć się na świat, a
z pewnością poznają drugą połówkę.

BYK
Byki będące w związku utracą wiarę w miłość, będą rozważać, czy relacja, w której są, ma sens, czy
uda się zapomnieć o złych chwilach, czy warto spróbować jeszcze raz, czy może lepiej się rozstać?

Dla związkowych Byków to trudny czas, ale trzeba mieć wiarę, że kryzys szybko minie.
Samotny Byk mam dosyć marzeń o miłości i rzuci się w wir życia towarzyskiego. Bądź uważny, Byku,
bo wśród tej zabawy możesz poznać kogoś naprawdę wartego Twojej miłości. Nie odrzucaj zaproszeń
na randki, uwierz, będą dla Ciebie udane.
ANIOŁ TYGODNIA: ARCHANIOŁ URIEL – Osobom samotnym i niezdecydowanym Archanioł Uriel
pomaga odkryć piękno, jakie niesie ze sobą szczęśliwy i udany związek.

BLIŹNIAK
Bliźniaczka będąca w związku stanie się bardziej romantyczna, co będzie niemałym zaskoczeniem
dla partnera. Staniesz się otwarta na gesty i propozycje; widać u Ciebie niespotykane emocjonalne
otwarcie. Uznasz, że miłość kwitnie. Bliźniaczki niemające jeszcze dzieci staną się gotowe na ten
krok.
Samotny Bliźniak ruszy na poszukiwania swojej drugiej połowy – a może jednak rozejrzałabyś się
dookoła, bo obok Ciebie od dawna jest ktoś, kto patrzy na Ciebie maślanym wzrokiem? Zdarza się, że
miłość jest tuż obok Ciebie, a Ty ciągle szukasz, zataczając coraz szczersze kręgi.
ANIOŁ TYGODNIA: ANIOŁ WSPARCIA – Jeżeli jesteś osobą samotną, to pamiętaj, że nie jesteś
sama. Anioł Wsparcia oraz inni anielscy opiekunowie czuwają nad Tobą, pomagając Ci otworzyć
serce na nową miłość.

RAK
Raki będące w związku poczują niestabilność własnych relacji. Nie tylko Ty, ale i Twój partner
będzie rozmyślał nad tym, czy jesteś dla niego właściwą osobą, czy Wasza relacja jest harmonijna,
czy przynosi satysfakcję. Wieczory w związku mogą być chłodne, staniesz się zamknięta w sobie, a
Twój partner tego bardzo nie lubi. Wiesz o tym, ale nie potrafisz tego zmienić.
Na swojej drodze spotkasz mężczyznę, który jest bardzo energiczny, co bardzo Ci się spodoba, a na
dodatek nie potrafi udawać – albo kocha gorąco, albo odchodzi i szuka nowych okazji. Pojawi się
doskonałe zrozumienie między Wami.
ANIOŁ TYGODNIA: ANIOŁ BIAŁEGO PROMIENIA – Anioły pomagają Ci dostrzec piękno w
Twoim obecnym związku. Jeżeli jesteś samotna, Anioły Białego Promienia dodają Ci otuchy i
wsparcia, uwalniając Cię od negatywnych myśli.

LEW
Może się okazać, że Ty i Twoja druga połowa zaczniecie nadawać na innych falach. Zaczną Cię kusić
nowe kontakty, zapragniesz zmian, podróży. Wpadną Ci do głowy zupełnie nowe pomysły na życie,
problem w tym, że nie weźmiesz pod uwagę swojej drugiej połowy przy ich realizacji.
Samotne Lwy będą wyjątkowe melancholijne, doskwierać im będzie brak partnera, tęsknota za
byciem w związku, ale zamiast ruszyć na łowy, zaszyją się w czterech ścianach smutne i zniechęcone.
Wyjątkowo czarne myśli przy pełnym życia i energii Lwie.
ANIOŁ TYGODNIA: ANIOŁ PIĘKNA – Obecność tego Anioła wskazuje Ci, że odkryjesz piękno
swojego związku. To może być jakiś ciekawy bądź bardzo romantyczny moment, który pozwoli Wam
na nowo przeżyć swoją miłość.

PANNA
Panna w związku poczuje silną radość życia, pierwsze promienie słoneczne pobudzą ją do działania,
swoją drugą połowę zaskoczą niejedną niespodzianką. Panny będą zabiegać o jak najlepszą
atmosferę w swoim związku.
Samotne Panny będą miały okazję na poznanie kogoś, z kim relacja może trwać dłużej niż tylko trzy

miesiące. Niestety, mogą to się okazać osoby już po przejściach, a Ty Panno szukasz kogoś z czystą
kartą. Pomyśl, czy to jest aż tak ważne, by z tego powodu nie dać sobie szansy na miłość?
ANIOŁ TYGODNIA: ANIOŁ SZCZĘŚCIA – W partnerstwie możesz liczyć na uśmiech Losu. Być
może mogła się pojawić sytuacja, która wystawiła Twój związek na próbę. Osobom samotnym może
się poszczęścić w poznaniu idealnego partnera.
Udostępnij Skomentuj

WAGA
Waga w związku będzie w tym tygodniu narzucać partnerowi swoje poglądy, co może spowodować
napięcia. Waga może nieco negatywnie myśleć o sobie i będzie domagała się nieustannego
potwierdzenia swojej atrakcyjności, chciałaby w zmian podnieść standard relacji, ale będzie się bała
mówić jawnie partnerowi, czego pragnie.
Osoby spod tego znaku niebędące w związku powinny wreszcie obrać strategię działania, by znaleźć
sobie samemu drugą połówkę. Marzysz o miłości, ale nie robisz nic w tym kierunku, tylko czekasz,
mając pretensje do Losu, że wszystkich wokół spotyka szczęście tylko nie Ciebie.
ANIOŁ TYGODNIA: ARCHANIOŁ MICHAŁ – Archanioł ten pomaga otworzyć serce na lepsze,
wzajemne zrozumienie między partnerami, jak również pomaga odciąć się od wszelkich konfliktów i
kłótni.

SKORPION
W Waszym związku będzie teraz bardzo emocjonująco. Mogą nawet polać się łzy – wzruszenia,
radości, ale także złości. Jedyne, co możesz zrobić, to pójść za głosem serca, ono najlepiej Ci
podpowie, jaką drogę obrać, żeby złagodzić emocje.
Fascynuje Cię zdobywanie, lubisz flirtować, a Los ześle Ci szansę uwiedzenia serca naprawę
interesującej osoby. Jeśli wykorzystasz tę szansę, przestaniesz się na długo zaliczać do grona singli.
ANIOŁ TYGODNIA: ANIOŁ SIŁY – Najprawdopodobniej nie jest to najlepszy okres dla Twojego
związku – mogą się pojawić chwile wzlotu i upadku.

STRZELEC
Osoby spod tego znaku muszą być czujne, przyjrzeć się swojej relacji, czy wszystko jest w niej tak,
jak być powinno – są obawy, że niektóre Strzelce mogą zostać porzucone. Nie bój się prosić bliskiej
Ci osoby o wybaczenie, dzięki temu jest szansa, że partner nie zechce odejść. Na nowo zaczniecie
szukać miłości do samych siebie.
Nowe kontakty mogą wprowadzić potrzebne Ci ożywienie, ale jeśli będą niewłaściwe, przynieść
mogą dekoncentrację. Powinnaś starannie się przyjrzeć potencjalnym partnerom, sama wiesz, że
początki zawsze bywają przyjemne.
ANIOŁ TYGODNIA: ANIOŁ PRZEMIJANIA – W Twoim życiu uczuciowym mogły wystąpić w
przeszłości jakieś wydarzenia, które mogą Cię do teraz blokować i nie pozwalać otworzyć się na
nowy początek.

KOZIOROŻEC
W tym okresie będziesz bardzo rozmowna, dzięki czemu uda Ci się zwerbalizować prosto i
przejrzyście wszystko to, co do tej pory mogło budzić Twoje wątpliwości związane ze wspólnym
życiem i planowaniem przyszłości. Zejście z chmur na ziemię może okazać się przykre.
Samotny Koziorożec ma szansę na nową znajomość. Jeszcze nie wiadomo, co z tego będzie, ale warto
podjąć działania w tym kierunku, by dać sobie szansę rozwinięcia znajomości. Postaraj się zagłuszyć

lęk, że możesz się znów rozczarować znajomością.
ANIOŁ TYGODNIA: ANIOŁ MIŁOŚCI – Osoby będące w związku mogą przeżyć na nowo swoją
miłość, rozpalą silne i ciepłe uczucie.

WODNIK
W tym tygodniu szczególnie skupisz się na sprawach rodzinnych. Mogą być u Ciebie spory z
partnerem o wydatki, będziesz mu zarzucać, że jak zwykle wydaje za dużo. Za bardzo będziesz
skupiała się na sprawach materialnych, przez co Twoja relacja duchowa z partnerem będzie nieco
skostniała.
Samotne Wodniki będą przeżywały rozkwit w sprawach miłosnych. Wszystkie osoby spod tego znaku,
które kreatywnie szukają miłości, mają szansę spotkać miłość życia. Partnera na dobre i złe. Wiele
Wodników może usłyszeć poważne słowa deklaracji miłosnych.
ANIOŁ TYGODNIA: ANIOŁ ROZWOJU DUCHOWEGO – Samotny Wodniku, pamiętaj, że czas
pozwolił Ci zdobyć cenne doświadczenie, niezbędne, by w przyszłości wejść w udany i
odpowiedzialny związek.

RYBY
Los teraz będzie wymagał od Ciebie wyciszenia, cierpliwości i opanowania. Możesz być nieco
nerwowa, możesz mieć obawę, że nie poradzisz sobie z natłokiem obowiązków, choć panika jest
zawsze na wyrost, bo doskonale sobie radzisz ze wszystkim.
Na swoje relacje zerknij z dystansu, pewne sprawy przemyśl na logikę lub poddaj intuicji, którą masz
całkiem niezłą. To z Twojego wnętrza przyjdzie odpowiedź, co dalej – czy warto podsycać ledwie
tlącą się iskrę, czy zapalić nową. Nie możesz dłużej trwać w niepewności i marzyć tylko o wielkim
szczęściu, zamiast dążyć do niego.
ANIOŁ TYGODNIA: ANIOŁ ZŁOTEGO PROMIENIENIA – Stoi przed Tobą dość ważny moment w
życiu uczuciowym. To może być moment podjęcia ważnej i odpowiedzialnej decyzji, która może
wpłynąć na Twoje dalsze życie miłosne.
Wróżka Anne
Zadzwoń: 700 488 335
Opłata za minutę połączenia to 2.58 zł brutto.
Wyślij SMS o treści: TC.ANNE. treść pytania do eksperta
pod numer 72068. Koszt SMS to 2.46 zł brutto.
Zobacz profil Wróżki: http://wizytauwrozki.pl/
Foto: Shutterstock

Zobaczcie także:

Czy wiecie, że te gwiazdy nie piją alkoholu?
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