Jeżeli chciałbyś wiedzieć, co o Twoim znaku zodiaku mówią gwiazdy,
koniecznie to przeczytaj!!!
Baran
Szkoła: Miesiąc pełen sukcesów nie
obawiaj się. Wszystko pójdzie tak jak to
sobie zaplanowałeś.
Miłość: Szczęśliwych chwil niezakłuci
żaden kryzys, tak trzymaj!
Reszta: Nie przejmuj się drobnymi
konfliktami. Pamiętaj: „pieniądze
szczęścia nie dają!!!”

Rak
S: Za sukcesy zawodowe
trzeba niejedno krotnie
zapłacić wysoką (zbyt
wysoką) cenę. Lenistwo jest
słodkie ale nie popłaca. M: Twój urok osobisty i
niespodziewanie rozkwitająca uroda – staną się przyczyną
nowych, bardzo ciekawych znajomości.
R: Niegroźnie przeziębienie szybko minie. Ubieraj się
ciepło.
Ryba
S: Przyłóż się teraz do przedmiotów
ścisłych. Nie lekceważ drobnych
niepowodzeń.
M: Księżyc ukryje, co nie potrzebne
i wskaże to, co najpiękniejsze.
R: Będziesz ostoją dla bliskich Ci
ludzi. Dobrze jest dbać o formę, ale
pamiętaj, we wszystkim trzeba

Bliźnięta
S: Chwile słabości nie potrwają
wiecznie
M: Samotne Byki mają szansę
poznać kogoś interesującego
właśnie w listopadzie. Dla
zakochanych – romantyczne
wieczory.
R: Konflikt z przyjacielem. Nie martw się, to minie.

Byk
S: Młodsze pokolenie uzna Cię za
swego najlepszego przyjaciela :D
M: W niektórych sytuacjach
przydałoby się lekko zahamować…
R: Najważniejsze, że do wszystkiego
najważniejsze są potrzeby serca

Koziorożec
S: Twoja wrodzona inteligencja nie
pozwoli Ci na kryzys w szkole.
M: Wykaż więcej zaangażowania.
Pamiętaj, że warto czasem poświęcić
własne szczęście dla szczęścia drugiej
osoby.
R: Panuj nad negatywnymi emocjami.
Bycie agresywnym i kłótliwym nie
przyniesie pożądanych efektów.

Lew
S: Pamiętaj o odrabianiu pracy
domowej!:)
M: W miłości okażesz się nudziarzem.
Szybko coś z tym zrobisz.
R: Atmosfera w domu bardzo
przyjemna. Masz dużo zalet –
wykorzystaj to.
Panna
S: Bez większych zmian. W razie
problemów zwróć się o radę
doświadczonej osoby.
M: Szczęśliwy związek musi być oparty
na szczerości. A jak jest w Twoim
przypadku?
R: Pora roku nie zniechęci Cie do
wysiłku – ćwicz tężyznę fizyczną :D

zachować umiar.
Skorpion
S: Opiekuje się Tobą Jowisz,
który wzmacnia inteligencję i
doskonale wpływa na
problemy szkolne.
M: Każde głupstwo da się
wytłumaczyć…
R: Pilnuj portfela – ktoś
chciałby z niego co nie co uszczknąć.

Strzelec
S: Nie wyrywaj się, gdy nauczyciel
będzie poszukiwał ochotnika do
nowych obowiązków.
Poczekaj, aż zwróci się bezpośrednio
do Ciebie.
M: Zobaczysz błysk zazdrości w
oczach bliskiej Ci osoby.
R: Otaczający Cie ludzie będą chętnie udzielać pomocy.
Finanse stabilne.
Waga
S: Zainwestuj w swój wolny czas w
dodatkowe zajęcia poza lekcyjne…
Wyjdzie Ci na dobre.
M: Czeka cie długo, burzliwa
rozmowa. Bliska sercu osoba nie
dopuści Cię do głosu.
R: Możesz dowiedzieć się ciekawych
rzeczy o bliskich Ci osobach.
Zachowaj te wiadomości dla siebie.
Wodnik
S: Po upadkach zazwyczaj są wzloty. W
połowie miesiąca sięgniesz chmur. ☺
M: Tylko monogamia zaprowadzi Cię
tam, gdzie pragniesz
R: Czasem warto schować dumę do
kieszeni i przeprosić.
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