
ВИБИРАЄМО ПРОФЕСІЮ З
 

 

 

ОВЕН  (21.03 - 20.04) 

Має схильність до керівництва, успішно 

працює в галузі юриспруденції, хірургії та 

військової справи. Інтелектуальний знак. 

Більшість Овнів – обдаровані оратори та 

письменники. Можуть знайти застосування в 

журналістиці, на радіо і телебаченні. Не люблять одноманітності і 

монотонності. 

 

ТЕЛЕЦЬ (21.04 - 21.05) 

Прагне до матеріального забезпечення і 

творчого самовираження. Тельці 

актори і музиканти, методичні та терплячі 

бізнесмени. Колеги їх поважають і цінують. 

Представники цього знаку легко дають раду з 

розрахунками. Часто віддають перевагу сільськогосподарській 

професії. 

 

БЛИЗНЯТА (22.05 - 21.06)

Люблять поєднання інтелекту та 

швидкості реакції. Чудові кравці, дантисти і 

ювеліри. Схильні до мистецтва, поезії та мов. 

Успішно працюють у сфері торгівлі. 

критики. Близнята винахідливі, а також фонтанують ідеями.

 

ВИБИРАЄМО ПРОФЕСІЮ ЗА ЗНАКОМ ЗОДІАКУ
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бізнесмени. Колеги їх поважають і цінують. 

Представники цього знаку легко дають раду з 

озрахунками. Часто віддають перевагу сільськогосподарській 

21.06) 

Люблять поєднання інтелекту та 

швидкості реакції. Чудові кравці, дантисти і 

ювеліри. Схильні до мистецтва, поезії та мов. 

Успішно працюють у сфері торгівлі. Не люблять 

Близнята винахідливі, а також фонтанують ідеями. 

РАК  (22.06 - 22.07)

Чудові кулінари, декоратори, дизайнери 

інтер’єрів, а також педагоги. Їм подобається 

працювати з дітьми. Працьовиті й акуратні. У 

Раків творчий підхід до роботи. Найчастіше 

вибирають ту професі

радість. 

 

ЛЕВ  (23.07 -

Знак, який жадає поклоніння та любові. 

Заради цього Леви готові неймовірно багато 

працювати. Люблять театр. Усе, що роблять 

люди цього знаку, просякнуте творчістю й 

оригінальністю. Їм підходить організаторська та 

суспільна діяльність.

 

ДІВА (24.08 

Пунктуальні, завжди тверезо мислять. 

Воліють мати редакторську чи дослідницьку 

роботу. Уважні, добрі лікарі, фармацевти, 

вчителі. Діви дуже відповідальні.

критичний склад розуму, акуратні, точні, а також 

сумлінні. 

 

 

А ЗНАКОМ ЗОДІАКУ 

22.07) 

Чудові кулінари, декоратори, дизайнери 

, а також педагоги. Їм подобається 

працювати з дітьми. Працьовиті й акуратні. У 

Раків творчий підхід до роботи. Найчастіше 

вибирають ту професію, яка дає задоволення і 

- 23.08) 

Знак, який жадає поклоніння та любові. 

Заради цього Леви готові неймовірно багато 

працювати. Люблять театр. Усе, що роблять 

люди цього знаку, просякнуте творчістю й 

оригінальністю. Їм підходить організаторська та 

ільна діяльність. 

(24.08 - 23.09) 

Пунктуальні, завжди тверезо мислять. 

Воліють мати редакторську чи дослідницьку 

роботу. Уважні, добрі лікарі, фармацевти, 

вчителі. Діви дуже відповідальні. Мають 

склад розуму, акуратні, точні, а також 



ТЕРЕЗИ (24.09 - 23.10) 

Чудові адвокати, дипломати, церковники. 

Прагнуть до гармонії. Серед Терезів багато 

художників, артистів. Як правило, віддають 

перевагу праву. Легко ладнають із людьми, але 

при цьому не допускають нервозності і бруду.

 

СКОРПІОН (24.10 - 22.11) 

Люди цього знаку люблять роботу, яка 

потребує багато уяви, сил, волі й мужності. 

Тонкі психологи ті добрі хірурги. Часто 

працюють у технічних, фізичних, хімічних 

лабораторіях. Успішні спортсмени. Наполегливі 

і працелюбні. 

 

СТРІЛЕЦЬ (23.11 - 21.12)

Інтелігентні, врівноважені, глибокі 

люди. Чудові мислителі та філософи. 

Вибирають професію ветерин

лектора. Стрільці волелюбні. Люблять 

подорожувати й часто змінюють місце 

проживання.  

 

КОЗЕРІГ (22.12 - 20.01)

Представники цього знаку надійні й 

завзяті в житті, чітко рухаються до поставленої 

мети. Козероги – старанні й акуратні 

бізнесмени, ремісники, архітектори, а також 

інженери. Мають схильність до фінансової сфери діяльності. 

Успішні, скрупульозні та безкомпромісні. 

Чудові адвокати, дипломати, церковники. 

Прагнуть до гармонії. Серед Терезів багато 

. Як правило, віддають 

перевагу праву. Легко ладнають із людьми, але 

нервозності і бруду. 

 

Люди цього знаку люблять роботу, яка 

потребує багато уяви, сил, волі й мужності. 

Тонкі психологи ті добрі хірурги. Часто 

технічних, фізичних, хімічних 

лабораторіях. Успішні спортсмени. Наполегливі 

21.12) 

Інтелігентні, врівноважені, глибокі 

люди. Чудові мислителі та філософи. 

ветеринара, церковника, 

лектора. Стрільці волелюбні. Люблять 

подорожувати й часто змінюють місце 

20.01) 

Представники цього знаку надійні й 

завзяті в житті, чітко рухаються до поставленої 

старанні й акуратні 

бізнесмени, ремісники, архітектори, а також 

інженери. Мають схильність до фінансової сфери діяльності. 

 

ВОДОЛІЙ

Люди-генії, їм підвладна будь

професія. Наділені артистичним талантом, 

гарним смаком, магнетичним тяжінням. У роботі 

уникають монотонності та рутини. Щасливі в 

політичній, науковій і громадській діяльності.

 

РИБИ (19.02 

Практичні і цілеспрямовані, артистичні, 

містичні й мрійливі. Більшість люде

знаку належать мистецтву. Мають дивовижну 

інтуїцію, життєве розуміння. Прекрасні 

громадські діячі, викладачі, психіатри, лікарі.

 

ВОДОЛІЙ (21.01 - 18.02) 

генії, їм підвладна будь-яка 

професія. Наділені артистичним талантом, 

гарним смаком, магнетичним тяжінням. У роботі 

ь монотонності та рутини. Щасливі в 

політичній, науковій і громадській діяльності. 

(19.02 - 20.03) 

Практичні і цілеспрямовані, артистичні, 

містичні й мрійливі. Більшість людей цього 

знаку належать мистецтву. Мають дивовижну 

інтуїцію, життєве розуміння. Прекрасні 

громадські діячі, викладачі, психіатри, лікарі. 


