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Ważne dni
w
listopadzie

• 1 listopada - Wszystkich świętych
• 2 listopada - Dzień zaduszny
• 3 listopada - Święto Myśliwych
• 10 listopada- Światowy Dzień Nauki dla Pokoju i
Rozwoju
• 11 listopada - Narodowe święto Niepodległości
• 15 listopada - Międzynarodowy Dzień Pamięci
Ofiar Wypadków Drogowych
• 17 listopada - Międzynarodowy Dzień Studenta
• 19 listopada - Światowy Dzień Rzucania Palenia
• 21 listopada - Światowy Dzień Telewizji
• 22-26 listopada - Dni Honorowego
Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża
• 25 listopada - Światowy Dzień Pluszowego Misia
• 29 listopada - Andrzejki

Listopadowy
horoskop

Horoskop Wodnik Listopad 2020
• Miłość i życie prywatne: W tym miesiącu
w życiu uczuciowym najważniejsze będą dla
Ciebie wolność i swoboda. Nie pozwolisz
nikomu się ograniczać i stawiać sobie
warunków. Dotyczy to zarówno Wodników w
stałych związkach, jak i tych, które jeszcze
nie znalazły swojej drugiej połówki.
• Praca i finanse: W pracy może być nieco
nudno, ale nie narzekaj na to. Jeśli jesteś
żądny nowych działań i zadań, to sam
zaproponuj jakieś nowe projekty i pomysły.
Spotkasz się z aprobatą szefa, który docenia
Twoją kreatywność i zaangażowanie.
• Zdrowie: Uważaj na jesienne
przeziębienia, które mogą Ci szczególnie
mocno dokuczać w tym miesiącu. Mimo że nie
będą groźne, to mogą skutecznie popsuć Ci
Twoje plany na ten miesiąc.

Horoskop Baran Listopad 2020
• Miłość i życie prywatne: Listopad zapowiada
się niezwykle spokojnie. W Twoim życiu
uczuciowym nastąpi spokój i stabilizacja, której
tak bardzo potrzebowałeś. Wcale nie będziesz
narzekał na nudę i brak emocji, ale w pełni
docenisz to, co dał Ci los.
• Praca i finanse: Twoje znaczenie w firmie
będzie znacznie większe, a pozycja – umocni się.
Listopad to dobry miesiąc na zainwestowanie w
siebie. Zapytaj szefa o dodatkowe szkolenia lub
kursy. Jeśli nie uda się załatwić ich za
pośrednictwem firmy – zgłoś się na nie sam.
Możesz być pewien, że ta inwestycja Ci się
zwróci.
• Zdrowie: W tym miesiącu szczególnie dbaj o
swoje zdrowie. Twoja odporność może być nieco
osłabiona, a to z kolei może spowodować, że
będziesz częściej łapał infekcji. Wzmocnij swój
układ immunologiczny, przyjmując suplementy i
dbając o zdrową dietę.

Horoskop Bliźnięta Listopad 2020
• Miłość i życie prywatne: W tym
miesiącu przeszłość może zapukać do
Twoich drzwi, przynosząc ze sobą
wspomnienia wyjątkowych chwil. Nie
otwieraj jednak drzwi, które już raz
zdecydowałeś się zamknąć. Tym bardziej
że gwiazdy mówią, że to była dobra
decyzja.
• Praca i finanse: Do dobry miesiąc, by
zrobić większą inwestycję, która w
długoterminowej perspektywie bardzo Ci
się opłaci. Nie bój się więc, tylko chwyć
byka za rogi i pamiętaj, że ten, kto nie
ryzykuje, nie pije szampana.
• Zdrowie: W tym miesiącu dbaj
szczególnie o zatoki. Pamiętaj o czapce,
bo przewianie i przemarznięcie głowy
może skutkować zapaleniem zatok i
katarem, który będzie się ciągnął przez
długie miesiące.

Horoskop Lew Listopad 2020
• Miłość i życie prywatne: W tym
miesiącu dowiesz się, że ktoś przez długi
czas nie był z Tobą szczery, i będziesz
musiał spojrzeć trzeźwo na Waszą
relację. Zastanów się poważnie, czy
chcesz, być nadal okłamywany, bo
możesz być pewien, że mimo obietnic,
nic w tej kwestii się nie zmieni.
• Praca i finanse: Listopad będzie dla
Ciebie zawodowo bardzo trudnym
miesiącem. W Twojej firmie szykują się
duże zmiany, które mogą dotknąć
również Ciebie, a ich skutek
niekoniecznie będzie dla Ciebie
pozytywny.
• Zdrowie: W tym miesiącu dotkliwie
poczujesz upływający czas. Patrzenie w
lustro nie będzie już sprawiało Ci takiej
przyjemności jak niegdyś. Możesz
oczywiście maskować oznaki
upływającego czasu, ale to tylko doraźne
działania. Lepiej się z tym pogodzić.

• Horoskop Waga Listopad 2020
• Miłość i życie prywatne: Listopad skłoni Cię
do głębszych przemyśleń na temat relacji z
bliską osobą. Możesz dojść do wniosku, że to
jednak nie jest to, czego szukasz. Nie bój się
tego przyznać przed samym sobą, ale licz się z
konsekwencjami.
• Praca i finanse: Nie trwoń oszczędności.
Choć gwiazdy nie wróżą Ci w tym miesiącu
większych kłopotów finansowych, to układ kart
tarota ostrzega przed zbytnią rozrzutnością,
która może się na Tobie zemścić w przyszłości.

• Zdrowie: Nie bagatelizuj przeziębień, które
mogą w tym miesiącu dokuczać Ci bardziej niż
zwykle. Nawet niewielka niedoleczona infekcja
może się przerodzić w znacznie poważniejszą
chorobę, więc jeśli źle się czujesz, zostań w
domu, odpocznij i wylecz się so końca.

Horoskop Strzelec Listopad 2020
• Miłość i życie prywatne: W tym miesiącu
będziesz poświęcać stanowczo za mało czasu
swoim bliskim. Postaraj się dać im poczucie,
że są dla Ciebie ważni, bo w przeciwnym razie
możesz spodziewać się poważnych kłopotów w
relacjach z nimi.
• Praca i finanse: Jeśli do tej pory
narzekałeś na swoją pracę, to wydarzenia
tego miesiąca sprawią, że przestaniesz to
robić i wreszcie docenisz to, co masz. Od
Ciebie tylko zależy, czy nie będzie na to już
za późno. Miej się więc na baczności i
przykładaj się do wykonywania swoich
obowiązków.
• Zdrowie: Pogorszenie samopoczucia w
drugiej połowie miesiąca to nie objaw
choroby, tylko przemęczenia. Nie bierz na
siebie zbyt wiele obowiązków – ani w domu,
ani w pracy – i postaraj się więcej
odpoczywać, bo w przeciwnym razie może się
to dla Ciebie źle skończyć.

Horoskop Ryby Listopad 2020
• Miłość i życie prywatne: W tym miesiącu
Twoje relacje z partnerem ulegną dużej
poprawie. Powiedz wprost o swoich
potrzebach i oczekiwaniach, a spotkasz się ze
zrozumieniem ze strony ukochanej osoby.
Możesz liczyć na jej zrozumienie.

• Praca i finanse: To, co osiągnąłeś przestanie
Ci wystarczać, i zaczniesz rozglądać się za
nowymi ścieżkami rozwoju. To bardzo dobrze,
jednak pamiętaj o tym, że czasem nie trzeba
wcale daleko szukać. Rozejrzyj się w miejscu,
w którym jesteś – być może nowe, ambitne
zadanie leży w zasięgu Twojej ręki?
• Zdrowie: Zadbaj o kondycję fizyczną. Jeśli
nie chcesz martwić się o to, czy wciśniesz się
w wymarzoną kreację na sylwestra, zacznij
jak najszybciej ćwiczyć. Wkup karnet na
siłownię i nie pozwól, by lenistwo uniemożliwiło
Ci zrealizowanie swojego celu.

Horoskop Byk Listopad 2020
• Miłość i życie prywatne: Listopad
upłynie Bykom, zarówno tym w
związkach, jak i singlom, pod znakiem
flirtów i nawiązywania nowych
znajomości. To może zakończyć się
dwojako – wielką miłością na całe życie
albo… równie wielką katastrofą. Bądź
więc ostrożny.
• Praca i finanse: Dostaniesz
propozycję całkowitej zmiany Twojej
ścieżki zawodowej. Choć pomysł będzie
Ci się wydawał nieco szalony, nie
odrzucaj go od razu. Rozważ tę ofertę.
To może być dla Ciebie ogromna szansa
rozwoju i okazja do złapania wiatru w
żagle.
• Zdrowie: W tym miesiącu nie będziesz
w najlepszej formie, dlatego nie forsuj
zbytnio swojego organizmu. Postaraj się
bardziej dbać o siebie i więcej
odpoczywać.

Horoskop Rak Listopad 2020
• Miłość i życie prywatne: Początek
miesiąca zapowiada się spokojnie i nawet
odrobinę nudno, jednak w drugiej
połowie listopada gwiazdy szykują dla
Ciebie miłą niespodziankę. Dowiesz się o
czymś, co zupełnie odmieni całe Twoje
życie.

• Praca i finanse: To dobry moment,
by zastanowić się nad tym, jak powinna
dalej się rozwijać Twoja kariera
zawodowa. Pomyśl, czego oczekujesz od
swojej pracy i czy ta obecna, jest w
stanie Ci to zapewnić. Jeśli nie – nie bój
się zmian.
• Zdrowie: W tym miesiącu dadzą Ci o
sobie znać bóle stawów. Nie bagatelizuj
tej dolegliwości i jak najszybciej
skonsultuj się z lekarzem. Może to być
coś poważniejszego, niż wydaje się na
pierwszy rzut oka.

Horoskop Panna Listopad 2020
• Miłość i życie prywatne: W tym miesiącu
będziesz potrzebować wyciszenia i spokoju.
Postaraj się nie reagować tak emocjonalnie na
uwagi, które będziesz słyszeć pod swoim
adresem. Zamiast się obrażać, weź pod uwagę
to, co mówią inni, i zastanów się, czy w
niektórych aspektach nie mają racji.

• Praca i finanse: W listopadzie gwiazdy wróżą
Ci dobrą finansową passę. Jeśli masz w planach
jakieś większe inwestycje, to dobry czas, by je
sfinalizować. W pracy też nie widać żadnych
większych turbulencji, więc możesz spać
spokojnie.
• Zdrowie: W tym miesiącu będzie Ci
szczególnie brakować słońca i ciepłych
wiosennych dni. Na depresyjny nastrój, który
może Cię dopaść, doskonale sprawdzą się lampy
imitujące światło słoneczne. Już kilkuminutowa
sesja naświetlania taką lampą może skutecznie
poprawić Ci humor.

Horoskop Skorpion Listopad 2020
• Miłość i życie prywatne: W tym miesiącu
uważaj na „życzliwych” ludzi, który będą
obsypywać Cię złotymi radami. Masz własny rozum i
używaj go, podejmując decyzje, bo tylko Ty
będziesz ponosić ich konsekwencje.
• Praca i finanse: Gwiazdy ostrzegają Cię przed
zbytnią rozrzutnością i zaciąganiem pożyczek oraz
kredytów. To nie jest najlepszy moment, żeby brać
na siebie długoterminowe zobowiązania finansowe,
bo Twoja sytuacja w pracy może być niestabilna.
• Zdrowie: W gwiazdach nie widać w tym miesiącu
większych problemów ze zdrowiem. Będziesz w
dobrej formie, a pozytywna energia będzie Cię
rozpierać. Dobrze ją spożytkuj.

Horoskop Koziorożec Listopad 2020
• Miłość i życie prywatne: W listopadzie z
całą mocą dotrze do Ciebie, że zaprzepaściłeś
swoje szanse na niezwykłą relację z kimś
wyjątkowym. Wspomnienia wrócą jak bumerang,
ale to nic nie zmieni. Nie możesz cofnąć czasu.
• Praca i finanse: Wydarzenia tego miesiąca
zmuszą Cię do zaciśnięcia pasa i nieco
rozsądniejszego podejścia do wydawania
pieniędzy. Dwa razy zastanowisz się, zanim
kupisz jakąś rzecz, która nie jest Ci niezbędna.
To może być dobra nauczka na przyszłość.
• Zdrowie: W tym miesiącu będziesz
szczególnie narażony na problemy przeziębienia
i infekcje gardła, dlatego dbaj o swoją
odporność. Dobrym pomysłem będzie
przyjmowanie suplementów diety takich jak
kwasy Omega-3 korzystnie wpływające na układ
immunologiczny.

English proverbs for fall
apples and oranges – możemy tak powiedzieć o dwóch
osobach lub rzeczach, by podkreślić, że bardzo się od siebie
różnią
to be turning into a pumpkin – musieć wracać do domu ze względu na późną porę
to shake/tremble like a leaf – bardzo się trząść (ze strachu)
as American as apple pie – mówimy o czymś, co jest tak amerykańskie, że
bardziej się nie da
apple of discord – coś, co powoduje ferment, jest źródłem nieporozumień
an old chestnut – w kółko powtarzana historia lub żart, który nikogo już nie
śmieszy (suchar)

Humor na
czasie

