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ОВЕН
В края на ноември ще се
опитат да ви натоварят с
непосилни служебни
задължения, защото сте

противоречили на шефа и на колеги,
които отказват да приемат факта, че
сте с повече възможности от тях.
В началото на декември може да се
влюбите. За съжаление това ще
предизвика депресивни състояния.
Успешни са 11 и 20 ноември.
Критични са 4 и 13 декември.

ТЕЛЕЦ
Не сте склонни да се
примирите с
интригантите. Ако ви
хвалят, търсете
подтекста, защото следват

удари по авторитета ви.
Несемейните ще изживеят
романтично приключение, но може да
не е очакваната голяма любов.
Здравето ви е стабилно.
Успешни са 17 и 26 ноември,
7 декември.
Критични са 9 и 18 ноември,
3 декември.

БЛИЗНАЦИ
Не забравяйте, че на първо
място сте жени, а след
това добри
професионалисти.

Използвайте чара си, за да успявате
на работното място през ноември.
Здравето ви изисква повече
спокойствие, то ще ви позволи да
съхраните хармонията в брака и в
интимните отношения.
Успешни са 9 и 18 ноември.
Критични са 2 и 12 декември. 

РАК
Не затваряйте в клетка
вашите близки само защото
сте решили, че без вас няма
как да се справят с

проблемите си. Спомнете си как се
чувствахте миналия месец. Здравето
ви е стабилно, ако се радвате на
семейно щастие. Необвързаните
може да срещнат голямата любов. 
Успешни са 15 и 21 ноември
Критични са 13 и 22 ноември,
1 декември.

ЛЪВ
В средата на ноември сте
готови да приемете още
служебни задачи, които ще
ви извоюват нова позиция.

Любовната интрига продължава.
Внимание! Може да се разболеете
заради невъзможност да направите
избор между нея и брака си. 
Успешни са 12 и 21 ноември.
Критични са 10 ноември и 5
декември.

ДЕВА
Правилната преценка за
хората, които допускате
до професионалните си
планове, е гаранция за

вашия успех. Съхранете семейното
си щастие - въпреки трудностите.
Несемейните по-добре да се
разделят с партньора си, ако не се
чувстват разбрани. 
Успешни са 15 и 26 ноември.
Критичен е 8 декември. 

ВЕЗНИ
Преценете добре дали
да се обвързвате във
финансово съдружие в
края на годината и дали

хората, които ви го предлагат, са
надеждни. Ако имате съмнения, по-
добре се откажете. Здравето ви е
стабилно. Както семейните, така и
неомъжените да се предпазват от
неподходящи партньорства.
Успешни са 14 и 23 ноември, 4
декември.
Критични са 13 ноември, 3 декември.

СКОРПИОН
Твърде активни сте и
досаждате на колегите,
решили да се отдадат на
почивка. Ако сте на

ръководен пост, ще ги разгневите
дотолкова, че да ви откажат
подкрепата си. Преумората вреди на
здравето ви. Несемейните може да
се влюбят, а някои ще направят
крачката към сключване на брак.
Успешни са 19 ноември и
7 декември.
Критични са 12 ноември и
2 декември.

СТРЕЛЕЦ
Създайте приятна
обстановка на вашето
работно място и не се

претоварвайте. В първите дни на
декември откажете предложенията за
нови начинания. Здравето ви е
нестабилно. Вашият брачен партньор
се чувства изоставен. Време е да се
погрижите и за личния си живот.
Успешни са 12 и 21 ноември
Критичен е 5 декември.

КОЗИРОГ
През ноември ще имате
възможност да се
огледате на спокойствие и

да прецените дали не сте се
отклонили от правилната посока.
Здравето ви е стабилно.
Несемейните може да срещнат
голямата любов, ако не отказват
делово пътуване. 
Успешни са 7 и 14 ноември.
Критичен е 9 декември.

ВОДОЛЕЙ
Имате сили да се
справите с всичките си
задължения преди

средата на декември. Бъдете
директни в изказването на мнение, не
допускайте илюзия за колебливост и
неувереност. Флиртовете са
изкушение, което ще съсипе
семейните ви отношения.
Успешни са 23 ноември и 7 декември.
Критични са 12 ноември и 2 декември.

РИБИ
От една страна, решили
сте да натриете носа на
завистливи колеги и да им
докажете, че можете да

печелите и да ръководите отговорни
проекти. От друга - проявявате
странно безхаберие по отношение на
финансовата си стабилност.
Здравето ви е добро. Не пропускайте
да се отдадете на заслужена почивка.
Успешни са 21 и 23 ноември.
Критичен е 3 декември. 

Какво очаква дамите в периода
8 ноември - 13 декември,
прогнозира АЛЕНА.

ВЕЗНИТЕ ОТКАЗВАТ СЪДРУЖИЕ,
КОЗИРОЗИТЕ СE ВЛЮБВАТ НА ПЪТ


