Совети од Зодијакот

МЕДИЦИНСКИ ХОРОСКОП
Овој текст има телепатски способности:
- Тој знае, дека неговиот моментален читател е припадник на луѓето,
кои студираат на медицинскиот факулетет;
-Тој знае дека младиот читател е човек оптоварен со 101 дилема;
-Тој знае дека потесниот избор на специјалистичка гранка од медицината е
101-та дилема од овој список, зашто се чини најдалечна.
Овој текст има две доблести:
Тој не е само умен, ами и добар зашто ќе се обиде да ви го олесни изборот.
Да се разбереме:
Овој текст има научно сигнификантност онолку - колку што астрологијата
поседува егзактна сигнификантност.
Во превод: Таа е мала!
Горниот податок се должи на еден друг податок, кој гласи:
“Текстот е пишуван од комплетен лаик за астрологија и човек кој своите познавања
ги градел врз интензивен процес на информирање за тематиката, што на крајот родило со
некаква лигава квази-авто-едукација на оваа тема”.
Затоа, истиот е поместен на последните страници. Имено, тој служи за релаксација
по заморот, кој го колектиравте од другите текстови.
Иако е забавен текстот е пишуван во смртно сериозно расположение.
Зошто?
Затоа што неговиот автор е свесен за две нешта:
Тој е свесен за својот дилетантизам, но и за својата верба во силното вллијание на
астрологијата врз нашите психолошки профили. Всушност, тој е убеден дека астрологијата
е (можеби) еден од најдоминантните фактори, кои го профилираат нашиот карактер (по
семејството, роднините, учителите и пријателите). Но, не со посредство на ѕвездите, ами со
посредство на медиумите. Зашто, астолошката пропаганда е толку масовна што е
практично неизбежен контактот со истата од најрана младост.
А, има ли посилна сугестија од автосугестијата?
Астрологијата најдобро го знае одговорот на ова прашање. ☺
Но, да го заборавиме воведот и да се вратиме на текстот.

Овен
Брзи, приспособливи, еластични, енергични, страсни, иницијатори, агресивни.
Специјалистичка гранка:
Ургентна медицина или Брза Помош или Итна Служба, сеедно.
Зошто?
За да се одбранат од своите раце☺Едноставно ги држат вработени постојано и на
тој начин го спречуваат процесот на автоагресија. Зашто, овие личности добро знаат, дека
е подобро да се прави реконструкција на други, отколку да се изврши сопствена
деструкција со кумулираната енергија.

Бик
Практични, прагматични, реални, приземјени, инертни.
Специјалистичка гранка:
Специјалист по општа медицина и последователен матичен лекар или

амбулантски доктор.
Зошто?
Зашто редот е рај! Ист почеток, ист крај, ист број на часови секој ден, ист број на
денови во годината, и така до крајот на работниот век. Плус има пауза за ручек и нема
многу стресови (зашто истите се препраќаат на клиника). Милина! И пациентите се
задоволни, зашто ги добиваат здравствените услуги од професионалец, кој ги
дисциплинира. Значи, ем волкот сит, ем овчичките на број. Како што гледате бикот е
единсвениот хороскопски знак, кој е способен да најде лирика и во најпрозаичните
моменти од амбулантското секојдневие.

Близнаци
Подвижни, адаптибилни, информатори, едукатори, оратори, друштвени, спонтани,
импулсивни.
Специјалистичка гранка:
Професор на медицински факултет или Пропагатор во областа на

превентивната медицина.
Зошто?
Ќе добиваат плата и публика за зборови, кои секако ги кажуваат. А, тоа е бајка за
најголемите дрдрковци, алапачи и брбливки во хороскопот☺

Рак
Грижливи, одани, посветени, верни и вредни.
Специјалистичка гранка:

Онкологија.
Спротивно на мислењето на публиката, изборот не се должи на сличноста во
името, ☺ ами на фактот што овие ракови делуваат по сосем спротивен принцип од самата
болест. Имено, хороскопските ракови напредуваат само, кога íм даваат (а не одземаат) на
пациентите по номенклатура.

Лав
Горделиви, суетни, властољубиви, респектирани, авторитативни, моќни, угледни,
хазардери, желни за предизвици и надминување на сопствени граници.
Специјалистичка гранка:
Хирургија дефинитивно и финално!
Зошто?
Зарем е потребно објаснување на профил од личност, која живее за позиции од кои
може да íм “се чатали” на “помалку вредните” колеги и да ñм покажува “кој коси, а кој
вода носи” на пациентите? ☺

Девица
Истрајни, издржливи, упорни, темелни, студиозни, професионални до коска,
прецизни, дисциплинирани.
Специјалистичка гранка:
Офталмологија или Неврохирургија или Кардиохирургија.

Зошто?
Со цел да се искупат за својата ситничавост. Со помош на офталмологијата, овие
зодијачки знаци, понекогаш ќе можат и да ги вадат, трошките кои постојано ги бараат во
очите на другите луѓе. ☺

Вага
Естети, сензуални, поклоници на визуелната убавина.
Специјалистичка гранка:
Пластична хирургија или Дерматологија или Нутриционизам или

Психологија.
Зошто?
Зашто само така (овие непоправливи заводници) легитимно ќе можат да
запоседнат нечие тело или дух, со алиби дека се грижат за нивно унапредување ☺
Доколку, сепак (по некоја чудна игра на случајноста), не успеат да ги освојат своите
пациенти, тогаш ќе можат да ја тешат својата суета со изговорот кој е сличен со киселото
грозје по својата природа (читај: “тој / таа и така е погрд/а од мене”). А, оваа малициозност
нема да í нанесе повреди на совеста, зашто, вагите се свесни дека сепак (и покрај сé),
одлучиле да се погрижат за убавината на своите муштерии.
И така се затвора кругот на задоволството ☺

Шкорпија
Мистични, мистериозни, мистици, љубопитни, истражувачи.
Специјалистичка гранка:

Психијатрија.
Зошто?
Доволно неегзактна, за да предизвика восхит и доволно неистражена, за да биде
предизвик, а конечниот резултат од овие патешествија паѓа на грбот од некој трет (т.е.
пациентот). Само што тука важи правилото во кое третиот не користи, ами е искористен

☺
Стрелец
Раздвижени, витални, живи.
Специјалистичка гранка:

Гинекологија со акцент на опстетриција.
Зошто?
Заради нелогичната логика: Живо(с)т раѓа живот!
А, животот е убав, потоа ☺

Јарец
Одмерени, тактични, амбициозни стратези и мотивирани работници.
Специјалистичка гранка:
Било која гранка од Интерната медицина или Неврологија.
Зошто?
Овие стратези толку успешно го оправдуваат својот епитет, што ни самиот автор до
сега не успеал да пробие преку нивната стратегија за избор на дотичната професија☺

Водојлии
Млади, променливи, инвентивни, шармантни, пријатни.
Специјалистичка гранка:

Педијатрија.
Зошто?
Затоа што се врсници со децата според менталната возраст. Единствено нешто што
ги двои е календарската возраст, но таа е само бројка, а бројките се не се важни во светот
на децата ☺

Риби
Нежни, чувствителни, фантазери, сонувачи, несигурни.
Специјалистичка гранка:
Нема!
За жал, рибите не се способни за доктори - само за пациенти ☺
Можеби неонатологија, сепак.
Зошто?
Бидејќи новороденчињата се единствените суштества на оваа планета, кои се
побеспомошни од рибите, па вторите ќе се чувствуваат комотно и моќно истовремено! ☺
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