
Професійний гороскоп

Прогноз на 2020



Прогноз на зиму: Грудень може принести

приємний вітер змін в вашу кар'єру: можливо,

мова піде про підвищення окладу або про більш

комфортні умови праці. В цілому цю зиму краще

провести максимально тихо, не привертаючи до

себе увагу. Змінювати роботу або пробувати себе

на нових позиціях вам поки не варто. Раз вже ви

залишаєтеся в улюбленій аптеці - збирайте бали

на новий електрочайник в Освітній програмі - він

точно допоможе у зимові робочі будні.

Анонс на 2020: для Провізора - Овна 2020 рік

буде продуктивним з професійної точки зору.

Задумки і плани реалізуються і принесуть свої

плоди.

Кращий подарунок: міцний вічний календар з

дерева з побажанням - відмінний варіант для

ділової людини. Він допоможе спланувати справи

з урахуванням довгострокової перспективи.

Провізор - Овен



Прогноз на зиму: З кожним днем ви наближаєтеся

до цікавих подій у вашій кар'єрі чи навчанні.

Можлива участь в якомусь проекті, за підсумками

якого буде переглянута ваша нинішня позиція.

Ближче до лютого почнуть відбуватися зміни, і

бажано, щоб ваші справи до цього моменту були в

ідеальному порядку. Якщо у вас є запас балів в

Освітній програмі, не витрачайте їх на дрібні

призи, збираєте на мобільний телефон - він стане

відмінним помічником у ваших справах.

Анонс на 2020: Провізору-Тельцю Рік Пацюка

принесе значні доходи. Період також сприятливий

для переїзду або ремонту житла.

Кращий подарунок: доларове дерево в горщику,

яке посприяє фінансовому благополуччю.

Провізор – Тілець 



Прогноз на зиму: На початку зими на роботі може

скластися ситуація, в якій вам буде некомфортно.

Керівництво може ввести нововведення, яке вас

буде дратувати. Не поспішайте вибухати і воювати,

все само собою вирішиться в лютому. В цей період

для вас буде важливо створити комфортну

обстановку на роботі і вдома. Саме час витратити

бали Освітньої програми на кавомолку або новий

набір постільної білизни.

Анонс на 2020: Провізорів - Близнюків чекає

несподівана романтична зустріч, яка може перерости

в міцний і щасливий союз.

Кращий подарунок: екокуб з дерева, з живою

зеленою рослиною всередині. Це символ любові і

сім'ї.

Провізор – Близнюки 



Прогноз на зиму: Вже кілька місяців у вас на роботі

йдуть якісь зміни або підготовка до них. Це

закінчиться тільки навесні, а найбільш активна фаза

випаде на січень. Не дивуйтеся, якщо ви отримаєте

повідомлення по роботі 1 січня! Доведеться бути

більш активними цієї зими, навчитися швидше

реагувати і стати трішки сміливіше. Ви впораєтеся,

навіть якщо думаєте інакше! Сміливо беріть участь

в Освітній програмі та отримуйте обрані призи.

Анонс на 2020: Фінансові вкладення і стартапи в

2020 році принесуть значну вигоду.

Кращий подарунок: флеш-пам'ять з кодовим

замком. Секретна інформація та креативні плани

будуть під надійним захистом.

Провізор – Рак



Прогноз на зиму: Зима порадує Провізора-Лева

стабільністю на роботі - ніщо не віщує жодних змін

аж до останньої декади лютого. Зате потім

почнуться «екшени» - дуже швидкі та радикальні

зміни. Якщо є бажання, використовуйте цей

спокійний період для навчання - Освітня програма

і різноманітні призи чекають вас. Потім часу на

навчання може не бути!

Анонс на 2020: У рік Щура Провізори-Леви

розкриють свої творчі здібності.

Кращий подарунок: квитки на театральну

прем'єру для отримання джерела натхнення.

Адже провізори теж творчі люди!

Провізор – Лев



Прогноз на зиму: З середини січня у Провізора-Діви

(особливо у тих, які працюють за першим столом),

можливі серйозні зміни на роботі. Начальство може

почати експеримент або взагалі змінитися. У лютому

вам особливо гостро може захотітися втекти з аптеки

або складу, взяти відпустку або виїхати з країни.

Сьогодні ж починайте збирати бали в Освітній

програмі і замовте валізу, вона вам знадобиться цієї

зими!

Анонс на 2020: Провізору-Діві поталанить в

особистих і професійних справах у 2020 році.

Бажання здійсняться швидше, якщо представники

цього знаку будуть вірити в успіх і докладати зусилля.

Кращий подарунок: інструмент для складання фото-

колажів. Якщо Провізори-Діви будуть візуалізувати

кінцевий результат, вони швидше досягнуть мети.

Провізор – Діва



Прогноз на зиму: Думки про своє призначення,

обрану професію можуть нагрянути до Провізора-

Терезів в грудні. Не хвилюйтеся, це нормально.

Запишіться на коуч-сесію до фахівця, якщо заблукали

і не можете розібратися в собі. З Нового року

почнеться новий етап, вам стане спокійніше і

комфортніше на роботі. Ну а остаточно світ в душі

відновиться ближче до березня. Можете

переключитися на домашнє господарство, назбирати

бали в Освітній програмі на мультиварку або набір

каструль, для вас це буде тільки на користь.

Анонс на 2020: Провізора-Терези чекає спокійний і

передбачуваний рік. Це ідеальний час для

завершення розпочатих справ.

Кращий подарунок: гарні предмети інтер'єру

створять в будинку комфортну обстановку для

відпочинку, зможуть залучити удачу в будинок.

Провізор – Терези



Прогноз на зиму: Грудень дається Провізору-

Скорпіону на підготовку до змін, які почнуться з

січня. Вас чекає дуже активний час, будьте готові

включитися в роботу ще на святкових канікулах! Ви

зможете реалізувати свої амбіції, а якщо у вас їх

немає, то приготуйтеся просто багато працювати.

Хоча б заради грошей, чому ні? Будьте обережні з

колегами - чоловіками: не сваріться з ними і

утримайтеся від критики на їхню адресу. Вільний час

проводьте з користю - Освітня програма в цьому

відмінно допоможе.

Анонс на 2020: Провізори-Скорпіони будуть успішні

в фінансових справах, особистому житті. Їх чекають

перспективні пропозиції по роботі і любовні

пригоди.

Кращий подарунок: оригінальний чохол для

смартфона. Телефон буде розриватися від

пропозицій.

Провізор – Скорпіон 



Прогноз на зиму: Початок зими буде особливо

багатим на події і щедрим для Провізора-Стрільця.

Пробуйте все, що хотіли б здійснити: проявляйте

ініціативу на роботі, відвідуйте співбесіди, виходьте на

новий рівень. Підвищуйте рівень знань в Освітній

програмі та отримуйте призи. Наприклад, новий

блендер не завадить вам? Єдине, що може вас

гальмувати - невирішені сімейні проблеми, саме час в

них розібратися.

Анонс на 2020: Цілеспрямованість Провізора-Стрільця

буде винагороджена результатами в роботі та високою

довірою керівництва. Навесні рекомендується знизити

навантаження, дати собі час на відпочинок.

Кращий подарунок: Масажна ванночка для ніг,

сертифікат в салон краси, автомобільні чохли з

ефектом масажу - допоможуть запобігти стресу та

знімуть втому.

Провізор – Стрілець 



Прогноз на зиму: ця зима буде приємною паузою

для Провізора-Козерога, коли можна трохи

розслабитися. Використайте цей період для

підвищення самооцінки і стратегічного планування

кар'єри. Можливо, вам потрібні нові знання -

подумайте, які саме і де їх найкраще отримати. На

сайті provisorclub.com багато різнобічної інформації

- ви точно знайдете корисне для себе, а Освітня

програма допоможе підвищити професійний рівень.

Анонс на 2020: Рік Щура - вдалий період для

Провізора-Козерога в професії та особистому житті.

Вільний час представники цього знаку зможуть

присвятити додатковій освіті.

Кращий подарунок: багаторазовий еко-блокнот,

записи в якому стираються - варіант для майбутніх

студентів.

Провізор – Козеріг 



Прогноз на зиму: Весь грудень до Провізора-

Водолія будуть легше звичайного приходити гроші.

Якщо є можливість якимось чином заробити,

наприклад, взяти додаткові зміни, використовуйте

її. У січні і лютому ви будете більше зосереджені на

собі. Це час відмінно підходить для навчання.

Об'єднайте корисне з приємним: вчіться в Освітній

програмі та отримуйте призи.

Анонс на 2020: Гризун надихне Провізора-Водолія

на нові відкриття, подорожі.

Кращий подарунок: скарбничка у вигляді гризуна

збереже фінанси для поїздки в далекі країни і буде

стримувати від непотрібних витрат.

Провізор – Водолій 



Прогноз на зиму: Уже в грудні перед вами

відкриються завидні перспективи в плані кар'єри. Є

тільки одне «але»: вони можуть суперечити вашим

принципам або викликати дискомфорт. Якщо ви

почекаєте до весни, ця ситуація зміниться. З іншого

боку, удача більше не буде сама йти вам в руки,

заради успіху доведеться працювати. Старанність і

працьовитість принесе значні плоди в Освітній

програмі - отримати заповітний мобільний телефон

не так вже й складно!

Анонс на 2020: рік відкриє перед Провізором-Рибами

нові привабливі перспективи. Однак представникам

цього знаку може не вистачити рішучості їх

використовувати.

Кращий подарунок: мотивуюча книга від сучасних

бізнес-тренерів. Це допоможе Рибам в момент

сумнівів зрозуміти, що щастя - в їх руках.

Провізор – Риби 


