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Обичате работата си, но
понякога чувствате, че
личността и кариерата ви не
вървят ръка за ръка?

Може би това, от което се
нуждаете, е да придобиете
известна представа за силните
си страни в работата и да ги
използвате, поне според вашия
хороскоп.
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Овен

Не се страхувайте да поемете
лидерски роли и да вземате
решения за вашия екип. Вашата
пламенна и взискателна личност ще
бъде от съществено значение,
особено когато става въпрос за
дългосрочни цели.
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Телец

Какво да направите на работа,
за да се отличите и получите
повишение: Вашата рационалност
ще бъде вашата сила в работата,
заземявайки вас и вашия екип дори
в най-трудните ситуации.

Не се страхувайте да изразите
мислите си, тъй като те биха могли
да бъдат ключови за успеха в
трудни ситуации.
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Близнаци

Въпреки че не се страхувате да
изразите мнението си, направете
крачка назад и слушайте какво има
да каже и другата страна.
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Рак

Чувствате се много по-удобно в
подкрепящи и равноправни отношения
с вашите колеги. Научете се да
приемате критиките, когато идват по
пътя ви, и ги насочвайте към нещо
смислено, без да бъдете потиснати от
това.
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Лъв

Не се страхувайте да изразите
идеите си, без значение колко
нестандартни може да са те. Вашите
уникални идеи и смелост са двете
черти, които ще ви тласнат напред.



Дева

Не пропускайте възможностите да
ръководите проекти, тъй като екипът
е мястото, където можете да
блеснете. Вашите организационни
умения и чувство за отговорност ще
насочат кораба по правилния път.



Везни

Поемете с увереност всеки проект и
оставете перфекционизма ви да се
прояви в работата ви.
Не се страхувайте да посочите
недостатъци, но се уверете, че това
е формулирано като конструктивно.



Скорпион

Мотивирайте се и дайте най-доброто
от себе си на поставената задача.
Чувствайте се комфортно със
собствения си потенциал и
продължете с работата си, когато
става въпрос за намиране на
информация.



Стрелец

Позитивността ви е заразна и винаги
осветявате стаята, в която влизате с
вашата висока енергия. Не се
страхувайте да покажете това.
Насочете тази енергия към работата
си и сте на път към върха.



Козирог

Да бъдеш организиран е ключът към
това да бъдеш на върха и ти си
майстор в това. Дръжте главата си
високо и преодолейте препятствията
по свой тих начин.



Водолей

Вашият остър и любопитен ум вече ви
слага с едни гърди напред пред
вашите колеги. Приложете това
умение в измислянето на идеи за
проекти и нестандартни решения и
определено ще бъдете забелязани.



Риби

Вашият ум с голямо въображение е
предимство дори в този бързо
развиващ се свят. Идеите ви може да
изглеждат малко нестандартни, но ги
изразете и настройте добре и може би
току-що сте си получили повишение.


