Horoskop na listopad 2007 r.
Wodnik 20.01-18.02
Trochę
cierpliwości.
Los
wkrótce
się
do
Ciebie
uśmiechnie, miłość zapuka do
Twych drzwi. Porada: przejdź
na dietę stosowną do Twojego
stylu Ŝycia.

Lew 23.07-22.08
W szkole pokaŜ na co Cię stać,
zostaniesz doceniony. W miłości
niestety pojawi się monotonia –
nie szykują się Ŝadne zmiany.
Ciepło się ubieraj.

Panna 23.08-22.09
Ryby 19.02-20.03
Zapanuj
nad
swoimi
wydatkami, Twój portfel moŜe
drastycznie zeszczupleć. Pomyśl
o
odnowieniu
starych
znajomości. Wystrzegaj się
ludzi o blond włosach.

Baran 21.03-19.04
Baranom
sprzyja
ostatnio
szczęście w miłości, dobra passa
potrwa do maja. Szczęście
będzie
Wam
sprzyjać.
Wystrzegajcie się numeru 5 i
koloru pomarańczowego.

Bądź ostroŜny i czujny
podczas spacerów. Z nauką
idzie Ci coraz lepiej –
niedługo opracujesz sposób
na
szybkie
przyswajanie
wiedzy.
UwaŜaj
na
Wodników.

Waga 23.09-22.10
JeŜeli
lubisz
podróŜować,
wykorzystaj najbliŜszy weekend
na zwiedzanie miejsc, w których
jeszcze nie byłeś. Zadbaj o
zdrowie.

Skorpion 23.10-21.11
Byk 20.04-20.05
Wszystko idzie w dobrym
kierunku, jednak w drugiej
połowie listopada uwaŜaj na
ulicy. Dobrze się wysypiaj.
Wystrzegaj się Raków.

Bliźnięta 21.05-21.06
UwaŜaj na to co mówisz,
małe kłamstwa mogą
przerodzić się w wielkie
nieporozumienia.
Samotne
Bliźnięta
w
listopadzie
mają
największe szanse na odnalezienie swojej drugiej
połowy. Uwaga na numer 6.

Rak 22.06-22.07
„Kochaj i szalej, nie pytaj
co dalej.”- dewiza ta
pasuje
zarówno
do
samotnych raczków jak i
do będących w związku. Samotne raki będą
teraz otwarte na nowe znajomości. Uwaga na
Skorpiony i numer 27.

OdŜywiaj się zdrowo gdyŜ
zima tuŜ - tuŜ., będziesz
podatny na choroby.
JeŜeli juŜ zachorujesz nie
zaraź
swojej drugiej
połowy. Pamiętaj o nauce.
Z łatwością rozwiąŜesz wszelkie problemy.
Spotkaj się z przyjaciółmi, a miesiąc minie Ci
bardzo szybko.

Strzelec 22.11-21.12
Zła passa zacznie się od 7
listopada, trwać będzie tak
długo
dopóki
będziesz
pesymistą. Spójrz na świat z
innej perspektywy. Jesienna
depresja to jeszcze nie koniec
świata.

KozioroŜec 22.12-19.01
Trochę
pokory!
Nie
ze
wszystkiego wyjdziesz obronną
ręką. UwaŜaj na zwierzęta.
Nadchodzi zima - kup sobie
ciepłą czapkę (zwróć uwagę na
modne w tym roku jaskrawe
kolory).
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