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Práce a profese
Každý má talent, nadání, předpoklady pro něco jiného. Jakou šanci máte na
úspěch v té které profesi? Co vám po profesní stránce předurčily hvězdy?
Najdete se v následující charakteristice?
Beran

Je to nepřehlédnutelná osobnost.
Beran je rozhodný, aktivní, rázný.
Nejlépe se uplatní v zaměstnáních
vyžadujících sílu, rychlé rozhodování a důslednost. K nalezení správného řešení jakéhokoli problému
mu stačí zlomek vteřiny. Má rád
všechno pod kontrolou a vyhovuje
mu řídící pozice. Nejvíce se hodí
pro práci policisty, mimořádně
.
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Sedět mu
díky nápadům a nadšení se uplatní
v reklamně, jako obchodník.

Rak

Býk

Pro Býka je ideální práce, v níž se
uplatní jeho vytrvalost, důkladnost,
spolehlivost, realistický přístup
k životu. Dokáže tvrdě a usilovně
pracovat, ale práce pod tlakem
není nic pro něj. Má cit pro krásu,
tvořivost, vyniká precizností a systematičností. Umí se dobře starat
o peníze, a tak může dosahovat
skvělých výsledků jako realitní mak
léř, finanční poradce, ekolog. Najde
se ale i v profesích, jako je zahradník, sochař, archeolog, kadeřník či
učitel.

Je důvěryhodný, pracovitý, touží po
úspěchu, ale
bývá také starostlivý, citlivý a vnímavý.
Rád pracuje
samostatně, izolován od okolních ruši
vých vlivů. Nepatří k vyznavačům převratných změ
n, revolučních
postupů, k tomu mu schází většinou
odvaha i chuť.
Touží po klidu a pevném řádu. Rak
se nejvíce hodí
pro povolání, jakými jsou například
zdravotník, sociální pracovník, lékař, historik, arch
eolog. Bavit ho
bude kuchařské umění, ale i práce za
katedrou.

Blíženci

Osoba narozená ve znamení Blížence potřebuje neustálou změnu.
Blíženec je tvořivý, komunikativní,
dokáže se rychle přizpůsobit jakýmkoli podmínkám. Je předurčen
k profesím, v nichž se uplatní pohotovost, schopnost analytického
uvažování. Nesnáší nudu a stereotyp. Blížence najdeme mezi
počítačovými odborníky, novináři,
burzovními makléři, tlumočníky,
tiskovými mluvčími. Díky své spontánnosti bývá rovněž vynikajícím
umělcem, hercem, moderátorem.
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vynikne na pozici manažera, lídra
tivní schopnosti může
najde jako burzovní makléř, lékař, krea
ík.
projevit coby skvělý herec či hudebn

Panna

Precizní a manuálně zručná
Panna zvládne i ty nejnáročnější
úkoly. Hodí se pro všechna povolání, kde může uplatnit svůj
smysl pro přesnost, mimořádnou
trpělivost. V rozletu ji ale mnohdy brání přílišná sebekritičnost.
Ať dělá cokoli, dok áže se na vytyčený cíl maximálně soustředit.
Často najde uplatnění v bankovnictví a ve finanční sféře, jako
analytik , ekonom. Neztratí se ale
ani jako léčitel, knihkupec, učitel, kadeřník, meteorolog.
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� ZD
PODLE HVE
Váhy

Váha má v sobě smysl
pro krásu a eleganci,
stejně jako smysl pro
spravedlnost. Nesnáší
ale stres a permanentní
napětí. Skvělá schopnost navazování kontaktů a umělecké cítění
jí usnadňují úspěšné
působení ve světě
umění. Výběr povolání
jí mohou usnadnit
umělecké a psychologické schopnosti. Váha
je týmový hráč, který
se prosadí jako právník, volený zástupce,
spisovatel, vydavatel.
Prosadit se může také
jako kadeřník a módní
návrhář.

Kozorožec

Vítězství v životě nedosahuje Kozorožec lehce. Ctižádost a sklon
k zajištění budoucnosti se u něj
spojuje s důsledností, pracovitostí, rozvážností. Vyhovuje mu spíš
práce, jež mu umožňuje určitou
nezávislost a volnost v rozhodování. Konkurence mu vrásky nedělá.
Ambiciózní Kozorožec se hodí pro
povolání, jako jsou vědec, bankéř,
právník, architekt, živnostník nebo
obchodník.

Střelec

í nenašel svou parketu.
Nelze říct, že by v nějakém povolán
ere, si potřebuje jasně
V každé profesi, kterou si Střelec vyb
Věčně je v pohybu,
stanovit cíl, kterému všechno podřídí.
zaměstnání. Uplatněa tak během života vystřídá mnoho
chovatel zvířat či tisní najde jako tlumočník, diplomat,
, jako posila cestovní
kový mluvčí. Vítaný bude i v armádě
kanceláře.

Vodnář

Originalita, vynalézavost, nekonvenčnost jsou pro Vodnáře typické.
Pracovitost je velmi dobrou vlastností tohoto vzdušného znamení.
Velmi dobrých výsledků dosahuje
na pozici sociální pracovník, psycholog. Jako nositel nových myšlenek se uplatní na pozici programátora, výzkumníka, IT pracovníka.
V oblasti umění se Vodnář prosadí
v malířství, televizní tvorbě, jako
spisovatel.

Ryby

Při výběru povolání se musí Ryba
vyhýbat práci v týmu, ve velkém kolektivu, kde snadno dochází ke kon
u
Svo
.
fliktním a stresovým situacím
obětavost, intuitivnost, citlivost
Ryba nejlépe uplatní jako učitelka
mateřské školy, lékař - pediatr,
skvěle se hodí pro povolání, jako
je ošetřovatel či zdravotní sestra.
Předpoklady vyniknout má ale také
jako duchovní, tlumočník a sociální
pracovník.

(pru)

Štír

Rád překonává překážky a řeší náro
čné úkoly. Navíc
může na profesní dráze skvěle upla
tnit svoji důkladnost a smysl pro detail. Štír je člověk,
který se dokáže
snadno orientovat v krizové situaci,
s přehledem řeší
zapeklité úkoly. A pro jaké oblasti se
nejvíce hodí?
Jako ideální povolání se jeví pozice
psychologa, biologa, kriminalisty, kontrolora. Skvěle
se Štír uplatní
jako exekutor, celník, či pojišťovák.
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VEJCE

Nenahraditelný
ZDROJ ZDRAVÍ

Dietologové tvrdí, že vajíčka patří mezi nejvýživnější potraviny
na světě. Jsou bohaté na živiny jako například bílkoviny, aminokyseliny, železo
či antioxidanty. Zatímco
bílky jsou bohaté především na proteiny, žloutky
obsahují látku cholin, který je prospěšný při trávení
tuků. Vajíčka je nejlepší jíst
celá, tedy neoddělovat žloutky od bílků.
Nutriční hodnota vajíček je
vždy téměř totožná. Konzumovat
lze jak vejce naměkko, tak i na tvrdo,
případně si z nich udělat míchaná vejce
či volské oko.
Proč jíst vajíčka?
1. Dodají tělu všechny potřebné aminokyseliny. Ty
se dělí na esenciální a neesenciální. Neesenciální si tělo
dokáže vyrobit samo, esenciální ne, a proto mu je musíme dodat ve stravě.
Vajíčka obsahují všechny esenciální aminokyseliny.
2. Regulují cholesterol. Vysoký cholesterol
může způsobit mnohé zdravotní problémy. Dělíme ho na dobrý a špatný. Vajíčka mají sice vysoký obsah
cholesterolu, ale toho dobrého, proto se jejich konzumace nemusíte obávat.
3. Posilují imunitu, štítnou žlázu a srdce. Na posílení imunity, aby zvládala boj s nemocemi, viry
či infekcemi, jezte denně
dvě vajíčka. Obsahují totiž až 60 % doporučené
denní dávky selenu, jenž
je velmi důležitý nejen pro
imunitu, ale i pro regulaci
hormonů štítné žlázy.
4. Chrání cévy. LDL cholesterol, ten špatný (nízké hustoty), se
lepí na stěny cév, což pak vede k ar-

terioskleróze. Na druhé straně HDL
cholesterol (vysoké hustoty)
z cév nánosy LDL cholesterolu odstraňuje.
5. Stimulují mozek.
Cholin obsažený ve vajíčkách je součástí membrán nervových buněk.
Je také nezbytný při syntéze dalších látek důležitých pro mozek. Odborné
studie ukázaly, že nedostatek cholinu způsobuje neurologická onemocnění a zhoršuje
kognitivní schopnosti.
6. Zlepšují kvalitu zubů a kostí. Vajíčka patří vedle slunečního záření mezi jeden z nejvydatnějších zdrojů
vitaminu D, který je potřebný pro dobrou kondici
svalů a kostí.
Vitamin D zlepšuje absorpci a využití vápníku z jídla.
7. Zlepšují zrak. Vaječné žloutky obsahují lutein a zeaxantin. Tyto látky snižují riziko vzniku věkem podmíněné makulární degenerace a kataraktů, které jsou dvěma
hlavními příčinami špatného vidění a slepoty
ve vyšším věku. Pravidelná konzumace
vaječných žloutků zvyšuje hladinu
zeaxantinu v těle až o 42 %. Hladiny luteinu vzrostou o 28 až
50 %.
8. Zvyšují energii a potlačují únavu. Vitamin B2
a další vitaminy skupiny B
jsou dobré pro doplnění
energie, protože se podílejí na přeměně potravy na palivo pro buňky.
Jedno vajíčko obsahuje
až 15 % denní doporučené
dávky vitaminu B2. Vajíčka
pomohou i při boji s nadváhou (zlepšují poměr mezi svalovou hmotou a tělesným tukem).
9. Zkvalitňují pokožku a vlasy.
A to díky vitaminům B2, B5 a B12. (rox)
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