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Strona 1

100 Całkowicie TAK
98 Niebo Ci przyklaskuje i przytupuje.

97,5 Możesz na to liczyć jak na Zawiszę
95 Możesz na to liczyć
93 Zdecydowanie przynosi dobre skutki.
93 Nawet jeśli to się nie przydarzyło kiedyś, to teraz jest duża szansa.
93 Aniołowie tylko na to czekają !!!

92,5 Zdecydowałeś się, Wszechświat także.
90 Myślałeś, że tak? To miałeś chyba rację.

87,5 Racja po stronie tak jest bardzo duża.
85 Kula Zgadula mówi: pewnie tak.

82,5 Oczywiście najpewniej tak, ale.. 
80 Niebiańscy posłańcy niosą litery T, A, ... I coś jeszcze.

77,5 Szanse są lepiej niż gorzej
77 Wieszcz wieszczy i raczej się sprawdzi.
75 Raczej tak, ale spytaj jeszcze raz o coś dodatkowo.
73 Słowo może tak byłoby najlepsze w tej sytuacji

72,5 Tak to duże słowo.
70 Bez przesady z tym tak, Niebo widziało lepsze okazje.

67,5 Coś może ew. z tego będzie..
65 Coś już widać, ale jeszcze mocno we mgle.

62,5 Zadaj inne pytanie, może będzie lepiej. 
60 Tak to za duże słowo.

57,5 Niebiański posłaniec nabiera sił, spytaj jeszcze raz.
55 Niebiański posłaniec szuka kumpli po imprezie.

52,5 Niebiańscy posłańcy poszli na bibę.
50 Niebiańscy posłańcy mocują się, bo mają różne zdania.
50 Fifty-fifty

47,5 nie jest to sprecyzowane w Niebiosach
45 Niebiosa się mooocno zastanawiają.

42,5 Sprawa niepewnaaaaaaaa
41 Coś chyba nie pasuje w tej układance..
40 Myślałeś, że tak? Eee...

37,5 Wielki Wezyr ogłasza: Wszechświat nie chce z nami gadać o tym.
36 Chciałbyś pewności, a tu "raczej nie" jest odpowiedzią
35 Słowo "oczywiście" to nie tutaj.

32,5 Niebo nie chce za bardzo wchodzić w ten temat, ale twoja sprawa.
30 Wieszcz wieszczy.. I raczej nie będzie dużo z tego.

27,5 Coś wokoło nie.
25 Pytasz o co, czego nie chcesz?
23 To było, ale raczej nie będzie [w zakresie tego pytania]

22,5 Szanse są gorzej niż lepiej
20 Kula Zgadula mówi: pewnie nie.

17,5 Niebiańscy posłańcy uważają, żebyś się nie pchał w tą sprawę.
15 Za jakiś czas mooooże, ale na pewno nie teraz.

12,5 Niebiańscy posłańcy nie uważają sprawy za istotnie działającą.
10 Chyba za dużo oczekujesz, nie.
7,5 Nie, ale spytaj jeszcze o co innego.
5,5 Lepiej, żeby nie..

5 Niebo nie chce z tym mieć nic do czynienia.
2,5 Możesz liczyć na to, że tak nie będzie.

1 Niebiosa się mooocno zastanawiają czy to w ogóle ma kiedyś zaistnieć
0 Zupełnie nie i nie próbuj kombinować!


