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Você está recebendo o seu perfil vocacional completo analisado através da astrologia! O relatório consiste do seu mapa astral de nascimento e de
vários textos contendo a interpretação. Os textos se apresentam na seguinte ordem:

1.  Compreendendo o gráfico e as tabelas

2.  O Gráfico

3.  Elementos e Ritmos

4.  Planetas em ângulo

5.  Ascendente

6.  Casas profissionais – casa 2, casa 5, casa 6, casa 10

7.  Saturno

8.  Nodos Lunares

9.  Planetas pessoais: Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte

10.  Planetas Sociais e Coletivos

11.  Conclusão

Para começar, vamos entender melhor o gráfico e as tabelas.

O mapa é uma mandala dividida em 12 partes, doze casas ou doze áreas de experiência da vida. O mapa gira antihorário e é cruzado por
2 eixos perpendiculares. Veja figura 1.

O eixo horizontal, ou o “eixo do espaço”, determina o início de duas casas: 
A casa 1, à esquerda, em cujo começo está o ascendente (Asc), é a “casa do eu potencial” que se desenvolverá através do resto do mapa;
A casa 7, à direita, em cujo começo está o descendente (Dsc), é a “casa do outro”, dos relacionamentos, parcerias, casamentos e associações.

O eixo vertical ou o “eixo do tempo” determina o início de outras duas casas:
A  casa  4,  abaixo,  em  cujo  começo  está  o  fundodocéu  (Fc),  é  onde  você  tem  seus  pés  plantados,  a  casa  das  origens,  raízes,  família  e
emoções profundas; 
A casa 10, acima, em cujo começo está o meiodocéu (Mc), é o cume da montanha onde se quer chegar e representa o mundo onde você vai
desempenhar uma profissão, um papel social e onde vai colher uma imagem social e profissionalao longo da vida.

Estes quatro pontos,  também chamados de ângulos do mapa, são de vital  importância para sua  leitura. Qualquer planeta  ligado a um deles ou
presente numa das casas angulares, é determinante de escolha profissional. 

Outras casas do mapa são fundamentais para a escolha profissional. São elas as casas 2, 5, 6 e 10, além dos quatro ângulos.

Você vai encontrar ainda três tabelas no seu relatório:

Tabela 1  Elementos e Ritmos

Tabela  2    Planetas,  suas  posições  por  signo  e  casa,além  da  pontuação  (à  direita)  que  cada  um  deles  recebe  no  seu  perfil,  por  grau  de
importância. Todos os planetas com pontuação acima de 20 são determinantes vocacionais para você e os textos relativos aos mesmos virão na
sequência.

Tabela 3  Regência das casas por signo. Você receberá os textos relativos às casas profissionais 2, 5, 6 e 10.

Observação importante: se houver  três ou mais planetas numa mesma casa, dê muita  importância a  isso, porque temas que se repetem são
determinantes vocacionais. 
Ao final do relatório, você encontrará uma conclusão.
Este perfil não indica qual carreira você deve escolher. A escolha é sua. Por isso, dê preferência aos temas repitidos e considereos fundamentais
na hora de fazer a sua escolha profissional.

Boa leitura!

Em caso de dúvida, entre em contato conosco pelo email:
contato@vocacional.com.br
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Elementos & Ritmos

Os  elementos  Fogo,  Terra,  Ar  e  Água  descrevem  funções
básicas  de  sua  personalidade:  a  intuição,  a  sensação,  o
pensamento  e  o  sentimento.  Eles  se  conjugam  com  os
ritmos: cardinal, fixo e mutável, que são maneiras como você
utiliza estes elementos.

Logo  abaixo  você  verá  sua  contagem  de  elementos  e  a
seguir  um  comentário  sobre  o  que  você  tem  em  maior  ou
menor quantidade. Sua contagem é a seguinte:

Elementos

Fogo: 8

Terra: 8

Ar: 1

Água: 7

Elementos

Muito Fogo

Com  dominante  no  elemento  Fogo,  você  é  muito  intuitivo  e  possui  grande
expectativa em relação ao futuro, que se revela através da sua capacidade
de pressentir e  imaginar novas possibilidades,  tendências e potencialidades
não visíveis, mas farejáveis.

A nova possibilidade passa a ser então a sua grande motivação e você vai
usar toda a sua criatividade para desenvolvêla e vai contagiar as pessoas à
sua volta com seu entusiasmo. Você é muito criativo, independente e possui
forte tendência à liderança.

O Fogo  lhe  fornece grande energia  física disponível para o  trabalho, desde
que  você  esteja  estimulado  pelo  assunto,  que  deve  desafiálo,  para  que
continue se  interessando por ele. Ponha sua atenção nisso, caso contrário,
você fareja para onde deve  ir, mas não tem paciência de esperar chegar o
dia da colheita e acaba não se beneficiando dos resultados de sua intuição,
deixando a colheita para os outros.

Dominante  em  Fogo  favorece  homens  de  negócios  e  empresários  que
inventam,  produzem  e  lançam  novos  produtos  e  serviços;  corretores  de
valores e operadores de bolsa que farejam para onde o mercado está indo;
descobridor  de  artistas  e  talentos  que  vislumbram  o  futuro  desses
profissionais;  líderes  sociais,  políticos  ou  espirituais  que  estão  sempre  à
frente  de  seu  tempo  conduzindo  as  massas;  e  mais  os  artistas,  poetas,
criativos, visionários, revolucionários.

Atente para a dificuldade que você tem de concretizar suas idéias, pois como
acha que o mundo concreto só  lhe  impõe limites, não se debruça sobre ele
para compreender seu funcionamento e conseguir os resultados que deseja.
Consequentemente,  não  percebe  que  seus  julgamentos  fantasiosos  e
imprecisos da realidade, só o afastam de seus objetivos. Atente também para
sua tendência ao egocentrismo.

Muita Terra

Com dominante no elemento Terra ou na função sensação, você se relaciona
com a realidade, os fatos e os objetos externos de forma concreta e prática.
Você possui grande capacidade de observação de  tudo e  todos,  tem visão
utilitarista, é muito preciso e detalhista e  só acredita no que pode vivenciar
através dos seus sentidos.

Em contrapartida,  você despreza sua  intuição que,  freqüentemente poderia
ajudálo a apreciar o contexto em que as situações estão inseridas, obtendo
assim uma visão mais ampla da vida.

Dominante  em  Terra  também  lhe  confere  grande  capacidade  produtiva  e
dirige  os  seus  interesses  para  atividades  profissionais  ligadas  às  posses,
bens e valores materiais e concretos como economia, matemática, atividades
financeiras;  ou  para  áreas  ligadas  à  terra  e  à  natureza  como  agronomia,
veterinária,  ecologia;  ou  para  profissões  que  envolvam  os  sentidos  físicos
como produção ou fornecimento de alimentos, nutricionismo, degustação ou
arquitetura, massagem, perfumaria; ou ainda para atividades que envolvam
fabricação,  produção,  administração,  desenvolvimento  de  produtos,
empresas  e  serviços  como  planejamento,  gerenciamento  de  negócios,
engenharias em geral.

Atente para sua tendência à lentidão, avareza, pessimismo, conservadorismo
e  teimosia.  E  use  mais  sua  criatividade  e  ousadia  que  associadas  à
capacidade  de  produzir  e  concretizar  que  você  possui,  vão  conduzilo
certamente aos resultados que almeja.



Elementos & Ritmos

Os  elementos  Fogo,  Terra,  Ar  e  Água  descrevem  funções
básicas  de  sua  personalidade:  a  intuição,  a  sensação,  o
pensamento  e  o  sentimento.  Eles  se  conjugam  com  os
ritmos: cardinal, fixo e mutável, que são maneiras como você
utiliza estes elementos.

Logo  abaixo  você  verá  sua  contagem  de  elementos  e  a
seguir  um  comentário  sobre  o  que  você  tem  em  maior  ou
menor quantidade. Sua contagem é a seguinte:

Elementos

Fogo: 8

Terra: 8

Ar: 1

Água: 7

Elementos

Muito Ar

Você é do tipo pensativo e faz parte dos “organizadores” da vida e do mundo,
pessoas  que  ocupam  funções  e  cargos  de  decisão  em  empresas  de
comunicação  e  cultura,  órgãos  governamentais,  sejam  de  leis  ou  de
negócios,  instituições  sociais,  educacionais  e  científicas,  empresas  de
comunicação,  estabelecendo  a  ordem,  as  idéias  e  os  procedimentos  da
sociedade.

Para  tal,  você  possui muita  inteligência,  curiosidade,  capacidade  de  estudo
que  vão  lhe  conferir  aprendizado  rápido,  acúmulo  de  conhecimento  e
informação, que o conduzirão aos seus objetivos.

Seu  grande  poder  de  comunicação,  verbalização  e  escrita,  além  de  sua
mente privilegiada, lhe facilitam os relacionamentos, fazendo de você um pólo
de contato, troca e negociação entre pessoas. Por isso mesmo, você precisa
trabalhar em grupo e precisa estar sempre estimulado intelectualmente.

Aprecia a diversidade de assuntos e de ambientes e sua escolha profissional
deve incluir a mobilidade física e diferentes locais de trabalho.

Você crê na paz, na  justiça e no progresso e possui elevados  ideais. Pode
parecer frio, impessoal e calculista pois esconde seus sentimentos e não os
vive no diaadia. Justo por isso, atente aos seus rígidos julgamentos sobre
os outros.

Por outro  lado, você  influencia muito as pessoas à sua volta, que seguirão
suas idéias, seus passos, seus ideais e valores, mesmo que você não tenha
consciência disso.

Entre  os  pensativos  estão  os  políticos,  diplomatas,  filósofos,  pensadores,
professores,  cientistas,  juízes,  comunicadores,  escritores,  jornalistas,
advogados e tantos outros.

Pouca Água

Com  pouco  elemento  água,  você  terá  dificuldade  em  expressar  seus
sentimentos, em perceber as pessoas e situações à sua volta e em como
fazer  para  se  adaptar  a  elas.  Como  conseqüência  no  âmbito  profissional,
você  pode  vir  a  ter  dificuldades  de  relacionamentos,  pois  sempre  que  as
situações  exigirem  sensibilidade,  você  não  estará  apto  a  lidar  com  elas,
prejudicando  assim  sua  capacidade  de  adaptação  e  de  aceitação  dos
momentos de crise.



Elementos & Ritmos

Logo  abaixo  você  verá  sua  contagem  de  ritmos  e  a  seguir
um  comentário  sobre  o  que  você  tem  em  maior  ou  menor
quantidade. Sua contagem é a seguinte:

Ritmos

Cardinais: 9

Fixo: 11

Mutável: 4

Ritmos

Muito Cardinal

Com  dominante  em  Cardinal,  você  possui  muito  impulso  e  iniciativa  para
inventar ou gerar novos trabalhos, novas fontes de trabalho, enfrentar crises
ou mobilizar pessoas a comprarem seus projetos ou serviços. Você cria com
facilidade, mas deve atentar para sua dificuldade em manter a energia até o
final  das  atividades,  desistindo  no meio,  passando  para  outros  fazerem  ou
trocando de  interesse. Você entra no  jogo com muita energia, mas a gasta
toda  no  1o  tempo.  Aprenda  a  armazenála  para  o  2o  também  ou  delegar
funções para que outros finalizem as tarefas por você.

Muito Fixo

Com  dominante  em  fixo,  você  possui  muita  capacidade  de  realização
execução e desenvolvimento de qualquer tarefa ou projeto profissional. Você
é aquele que dá continuidade ao começado e, enquanto houver trabalho a ser
realizado, você o fará com concentração, energia e resistência ao  longo de
todo o  tempo. Mas não é capaz de ousar, criar, arriscar o novo se alguém
não teve a iniciativa de começar. Você é mesmo muito produtivo.

Pouco Mutável

Com  pouco  ritmo mutável,  você  sofre  muita  dependência  do  externo  para
achar ou criar novas  fontes de  trabalho. Também possui baixa capacidade
de adaptação, de refazer o que foi mal feito, de retomar o que está parado e
de concluir o não resolvido. Tem também resistência em tentar novas formas
de fazer algo que está estagnado. Por isso, mexase.



O que significa planetas em
ângulos?

Quando  um  planeta  ocupa  um  dos  ângulos  do  mapa
astrológico, ele é determinante vocacional. Principalmente se
ocupar  o  ângulo  do  Ascendente  ou  do  Meiodocéu.  Mas
mesmo  se  estiver  no  ângulo  da  casa  IV  ou  da  casa  VII,
também exercerá forte influência na sua escolha profissional:

Planetas em Ângulos

LUA EM ÂNGULO

Ter  a  Lua  num  dos  ângulos  do mapa,  significa  que  você  é  uma  Lua,  uma
mãe,  alguém  que  protege,  gera,  cria,  cuida,  nutre,  dá  forma,  fertiliza  e  faz
crescer tudo aquilo a que se dispuser fazer.

Você é também uma grande antena, capaz de captar tudo e todos à sua volta
e  suprir  suas  necessidades.  Tem  à  sua  disposição  muita  sensibilidade,
percepção,  imaginação  ativa  e  criativa,  capacidade  de  envolvimento,
conservação  e  intermediação  para  utilizar  não  apenas  atendendo  suas
necessidades, mas também a dos outros.

Você  é  alguém  que  sabe  intermediar,  alimentar  e  regularizar  emoções,
flutuações,  humores  e  estados  de  espírito  nos  relacionamentos  entre  as
pessoas.  Sua maior motivação  é  buscar  segurança,  satisfação  emocional,
popularidade e reconhecimento de suas potencialidades.

E você tem sorte porque poderá oferecêlas ao mundo não apenas no âmbito
pessoal, mas também no exercício profissional. Veja mais detalhes no texto,
observando a posição da Lua por signo e casa.



Planetas em Ângulos

VÊNUS EM ÂNGULO

Ter  a  Vênus  num  dos  ângulos  do  mapa,  significa  que  você  é  Vênus,  a
“pequena benéfica” do zodíaco, que não só atrai para si, mas que  também
gera  ou  irradia  para  o  mundo  e  para  os  outros,  afetos,  gostos,  bens,
prazeres, vantagens, benefícios e ganhos.

Você tem à sua disposição muita sorte, charme, magnetismo, sedução, uma
imensa habilidade social e capacidade para se relacionar com público, além
de  um  senso  estético  incomum  para  produzir  qualquer  tipo  de  expressão,
arte ou atividades ligadas à beleza, cor, proporção, ritmo e estética.

Com estes talentos, você pode oferecer ao mundo afetividade, receptividade,
arte, beleza e harmonia.

E como você é uma pessoa de sorte, pode vivenciar  tudo isso não apenas
no âmbito pessoal, mas também no exercício profissional. Veja mais detalhes
no texto, observando a posição de Vênus por signo e casa.



Planetas em Ângulos

SATURNO EM ÂNGULO

Ter  o  Saturno  num  dos  ângulos  do  mapa,  significa  que  você  é  Saturno,
aquele que sabe aonde quer chegar e que para tanto é um grande planejador,
estruturador,  criador  de  alicerces,  construtor,  produtor  e  muito  trabalhado,
porque quer atingir suas metas e ter uma colheita farta.

Você  tem  à  sua  disposição  muito  talento  para  lidar  com  economia  de
recursos,  uma  grande  capacidade  produtiva  e  de  organização  para
estabelecer  metas,  prioridades,  cronogramas,  além  de  muita  disciplina,
persistência,  paciência  e  consciência  de  que  precisará  imprimir  tempo,
esforço  e  dedicação  para  alcançar  seus  objetivos  de  criar  benefícios  que
permaneçam para sempre.

Você  ainda  tem  disponível  muita  capacidade  de  planejamento,
empreendimento,  administração,  pesquisa,  desenvolvimento,
aperfeiçoamento  e  aprimoramento  seja  de  produtos  ou  serviços,  além  de
capacidade  de  chefia,  supervisão  ou  comando  de  pessoas,  empresas,
governos, instituições, universidades.

Sua grande motivação é obter realização profissional, estabilidade, sucesso,
prestígio,  status,  poder  e  reconhecimento  por  sua  competência,  perícia,
especialidade. E você terá, porque ter Saturno num ângulo é garantia de um
futuro de sucesso profissional. E você tem sorte, pois pode utilizar toda a sua
competência  não  apenas  no  âmbito  pessoal,  mas  também  no  exercício
profissional. Veja mais detalhes no  texto, observando a posição de Saturno
por signo e casa.



Planetas em Ângulos

PLUTÃO EM ÂNGULO

Ter  o  Plutão  num  dos  ângulos  do  mapa,  significa  que  você  é  Plutão,  um
grande  transformador,  reformador,  recuperador,  reabilitador,  reciclador,
reconstrutor, regenerador, curador.

Tem à sua disposição o grande poder de lidar com a crise e a emergência,
uma  incomparável  capacidade  de  transformar  dor  e  sofrimento  em  novas
possibilidades, novas energias, novas oportunidades de vida, gerando cura,
regeneração ou reabilitação.

Você também tem disponível uma incrível habilidade para lidar com recursos
sejam  eles  físicos,  materiais,  financeiros,  econômicos,  intelectuais,
emocionais  ou  psicológicos  e,  é  claro  transformálos  para melhor,  além de
muitas  vezes  multiplicálos  em  muito.  É  intenso,  profundo,  corajoso,
audacioso,  determinado,  autosuficiente,  dominador,  sedutor,  misterioso,
estratégico e tem imensa capacidade para gerar poder e controle.

E  tem muita  sorte,  pois  além  de  poder  utilizar  suas  habilidades  no  âmbito
pessoal,  se  transformando  ao  longo  de  toda  a  vida  para  tornarse  um
indivíduo  melhor,  poderá  utilizálas  também  no  exercício  profissional,
trazendo  transformação,  cura e  regeneração para a  sociedade da qual  faz
parte. Veja mais detalhes no texto, observando a posição de Plutão por signo
e casa.



Planetas em Ângulos

PALAS EM ÂNGULO

Palas é um dos quatro asteróides mais importantes que orbitam no cinturão
de asteróides entre Marte e Júpiter. Não possui a magnitude astronômica e
nem  astrológica  de  um  planeta.  Mas  quando  ocupa  um  ângulo  do  mapa
astrológico, ele é determinante vocacional.

Palas é a deusa da estratégia e da justiça, conhecida também como a deusa
da guerra, mas que antes de tudo detestava sangue e só guerreava quando
o adversário não compreendesse o significado da razão e da ética.

Ter Palas num dos ângulos do mapa astrológico, significa que você é Palas,
a  própria  justiça,  que  se  manifesta  sempre  através  da  sabedoria  da
estratégia e da razão, do uso da valentia e da coragem, da consciência do
equilíbrio e da ética. Foi também a deusa da inteligência, do espírito criativo,
da paz e das artes. E transmitia aos jovens sua sabedoria e ensinamentos.

Você tem à sua disposição a sabedoria inata da estratégia e do equilíbrio, o
talento dos éticos e justos, a bravura dos valentes e corajosos para defender
os injustiçados, enfrentar os antiéticos, utilizar a estratégia para derrotar os
arrogantes, fazer a justiça.

Tem  também  disponível  a  inteligência,  o  espírito  criativo  e  a  razão  para
aprender,  transmitir  e  ensinar  a  paz,  as  artes,  a  música,  a  literatura,  a
filosofia,  a  arquitetura  e  a  harmonia  das  formas  aos mais  jovens,  e  assim
promover um mundo mais belo, mais justo e mais equilibrado.

E  você  tem  muita  sorte,  pois  além  de  poder  utilizar  suas  habilidades  no
âmbito  pessoal,  poderá  usar  sua  sabedoria  inata  também  no  exercício
profissional em profissões ligadas à justiça e à ética, ou às artes, às letras, à
musica ou à arquitetura, ou ainda à filosofia e à paz, contribuindo assim para
a construção de uma sociedade melhor.



O que significa o ascendente?

Imagem de si mesmo e modo de se diferenciar no mundo

O  Ascendente  é  o  começo  do  mapa  astral,  o  começo  da
casa  I  e  tem  a  ver  com  a  hora  do  seu  nascimento.  Ele  é
exatamente  o  signo  que  estava  no  horizonte,  ou  melhor
ascendendo no horizonte, no momento do seu nascimento.

Ele descreve a maneira como você se diferencia dos outros,
como  se  individualiza,  como  encara  a  vida,  como  começa
qualquer  atividade,  como  nasce  e  renasce  a  cada  fase  de
sua vida,  como se projeta no mundo,  como se mostra para
as outras pessoas, o que valoriza na sua própria  imagem e
ainda, como é que os outros lhe vêem, que impressão você
lhes causa.

O  signo  que  está  no  ascendente  demonstra  também  sua
aparência física, a imagem da sua presença, a qualidade de
energia  do  seu  corpo  físico  e  a  qualidade  de  sua  energia
para estar no mundo e lidar pessoalmente com as situações.

Do  ponto  de  vista  vocacional,  podemos  imaginálo  como
uma  espécie  de  máscara  ou  roupa  que  se  veste  para
enfrentar o mundo e é através dele que a sua personalidade
se expressa. Portanto, sua escolha profissional depende do
signo  que  aí  está  porque  as  características  da
personalidade são as habilidades que possui para doar para
o  mundo,  para  as  pessoas,  para  as  situações,  para  a
profissão.

O signo que aí está descreve as qualidades e características
de  sua  personalidade.  Portanto,  qualquer  escolha
profissional  passa  pelo  crivo  do  ascendente  que  é  a  porta
de entrada e de saída de sua personalidade.

Quando  além  do  signo,  também  se  tem  um  planeta  no
ascendente,  ele  será  determinante  para  a  escolha
vocacional  pois,  planetas  simbolizam  funções  da
personalidade e ter algum deles no ascendente significa ter
a  posse  desta  ou  daquela  função,  se  identificar  com  ela  e
ter  o  poder  de  expressála  no  mundo  com  toda  a
naturalidade.

Como  a  vocação  é  uma  extensão  do  eu,  planetas  aí  são
determinantes  de  sua  personalidade,  da  imagem  que  você
projeta,  de  habilidades  que  os  outros  vêem  em  você  e
podem influenciar muito na escolha profissional.

O Ascendente

ASCENDENTE EM AQUÁRIO
Veja posição do planeta regente que é URANO

Aquário  é  um  signo  de  ar  que  enfatiza  a  capacidade  intelectual,  a
sociabilidade  e  os  relacionamentos  em  grupo.  Você  tem  uma  identidade
particular, substituindo a subjetividade por uma visão ampla de conjunto, um
interesse pelo contexto social, que contribua para melhorar o funcionamento
do todo maior, encarando a vida de modo objetivo e impessoal.

Para  tal,  possui  superioridade  intelectual,  muita  criatividade  e  intuição  para
estudo,  aplicação  e  pesquisa  de  ciências  humanas,  sociais,  econômicas,
políticas.  Busca  profissões  onde  possa  se  diferenciar,  ocupações  fora  do
comum,  sem  cartão  de  ponto,  em  horários  não  usuais  como  astrologia,
metafísica,  astrofísica,  engenharia  aeroespacial,  mídias  alternativas,
televisão digital, robótica.

Tem facilidade em adquirir knowhow  técnico e em desenvolver sistema de
pensamento,  teoria  ou  especialização  como  matemática,  estatística  ou
engenharia  elétrica,  eletrônica,  mecatrônica,  ciência  e  tecnologia,
telecomunicações, computação.

Por ser intuitivo, é voltado para o futuro, o que lhe dá grande capacidade de
planejamento,  desenvolvimento,  modernização  e  inovação  de  processos,
antecipação  de  tendências  e  tecnologias  como  necessário  para  a
comunicação,  urbanismo,  globalização,  ecologia,  mídias  eletrônicas,  era
digital, automatização de escritórios ou de indústrias.

É  inovador,  inventivo,  original,  excitado  mentalmente  e  dado  à  mudanças
repentinas.  Deve  atentar  para  sua  rebeldia,  indisciplina  e  transgressão  à
regras e limites. É bom nos relacionamentos, valoriza os colegas e busca o
reconhecimento  deles,  o  que  lhe  habilita  a  lidar  com  a  área  de  recursos
humanos, treinamento, liderança de equipes.

Mas  prefere  sentir  independência,  autonomia  e  liberdade,  prestando
assessoria  ou  consultoria  ou  representação  de  grupos,  instituições  ou
empresas. A posição de Urano, regente do seu ascendente, vai lhe mostrar
em que assuntos você poderá descobrir melhor sua identidade e demonstrar
as qualidades de sua personalidade. Com a maturidade pode vir a  trocar de
atividade ou profissão.

Como Aquário também é regido por Saturno, pode haver tipos mais rotineiros.
Procure  também  a  posição  de  Saturno  no  seu  mapa  natal,  que  lhe
complementará informações sobre sua identidade e energia física.



O que significa a Casa II?

Produtividade,  recursos  e  habilidades  profissionais,
resultados concretos

A casa II é muito  importante para a área vocacional porque
rege  a  sua  capacidade  produtiva  e  revela  os  recursos,
habilidades  e  ferramentas  que  você  tem  disponíveis  para
produzir, para obter resultados concretos, ganhar dinheiro e
se  expandir materialmente,  além  de  descrever  como  é  que
você lida com o mundo concreto e material.

Esta  também  é  a  casa  onde  se  aprende  como  fazer  as
coisas acontecerem, como produzilas, multiplicálas, fazêlas
crescer.  Ou  seja,  é  a  casa  dos  meios  de  produção,  dos
processos produtivos,  de  como  você  lida  com eles  e  o  que
eles  significam  para  você.  O  ideal  aqui  é  atrair  para  si  os
bens,  pessoas,  situações,  objetos,  benefícios  e  vantagens
que  você  deseja,  porque  sabe  como  utilizar  os  recursos
disponíveis que aí se encontram.

Esses  recursos  podem  ser  de  natureza  física,  mental,
intelectual,  material,  emocional,  sensorial,  técnica  e  etc.,
dependendo do signo e ou dos planetas que você  tiver aí.
Portanto,  é  nesta  casa que  você  vai  fazer  o  inventário  dos
recursos  com  os  quais  conta  para  realizar  sua  busca  por
segurança material e resultados concretos.

Para  que  as  exigências  desta  casa  sejam  bem  atendidas,
sua escolha profissional deve passar por atividades em que
possa acumular,  somar ou agregar bens,  posses e  valores.
Para  tanto,  você  possui  qualidades  e  habilidades  do  signo
que estiver na cúspide ou no começo desta  casa somadas
às habilidades da própria casa II que são:

•  lidar  bem  com  finanças  e  números,  como  necessário  às
atividades  contábeis,  financeiras  ou  econômicas,  como  é  o
caso  dos  bancários,  banqueiros,  caixas,  economistas,
aplicadores ou agentes de mercado  financeiro, gerentes de
banco ou de crédito, controlers, compradores de magazine,
só para citar alguns exemplos.

A  casa  II  também  rege  os  assuntos  ligados  aos  sentidos
físicos,  principalmente  paladar  e  tato,  importantes  em
profissões  como  nutricionista,  engenheiro  de  alimentos,
cozinheiro, vendedor ou dono de buffet, restaurante, loja de
conveniência,  bebidas  finas,  gourmet,  e  ainda  perfumistas,
massagistas, ceramistas.

Como  é  a  casa  dos  meios  de  produção,  estão  aí  os
profissionais  envolvidos  com  processos  de  fabricação,
industrialização,  construção,  produção,  ou  fornecimento  de
produtos  e  seus  processos  produtivos  como  todos  os  tipos
de  engenharias,  automatização  ou  normatização  e
qualidade industrial, etc.

Ou seja,  você pode se desenvolver materialmente muito  se
conjugar  as  habilidades  do  signo  que  aí  estiver  com  os
assuntos acima citados pois é nesta  casa que se  tem mais
ou menos potencial para cuidar, criar e multiplicar a matéria,
o dinheiro, o concreto, a plástica, a forma e para atrair para
si benefícios e desenvolvimento.

.

As Casas Profissionais  Casa II

CASA II em ÁRIES
Veja posição do planeta regente que é MARTE

Áries é um signo de fogo e indica que você vai agir no mundo em busca de
sua  identidade, autoafirmação e  liberdade de ação. Para  tanto, você conta
com muita criatividade, independência e autonomia.

Possui  muita  iniciativa,  coragem,  capacidade  de  liderança,  competitividade,
capacidade  executiva  e  empreendedora,  além  de  muito  poder  de  decisão,
para se lançar e atuar profissionalmente. Pode trabalhar bem sozinho ou em
qualquer  atividade  que  exerça  comando  ou  autonomia,  como  profissões
liberais, empreendimentos ou produção nas áreas de alimentos,  têxtil, naval
ou ambiental.

Como Áries possui muita energia física, você pode vir a se dar muito bem em
atividades ligadas ao esporte, expressão corporal ou ao ar livre, como atleta,
treinador,  dançarino,  bailarino  clássico  ou  artes  marciais,  ecologia,  meio
ambiente.

Tem  habilidades  e  interesse  por  mecânica  e  motores  em  geral,  além  de
atração por  atividades que utilizem  ferramentas,  armas ou  instrumentos de
corte,  incisão,  precisão,  como  médico  cirurgião  ou  cirurgião  dentista,
engenheiro  mecânico,  mecatrônico,  ou  industrial,  além  de  policial  ou
mecânico  de  precisão  e  até mesmo  artes  e  ofícios.  Você  gosta  de  correr
riscos,  enfrentar  desafios  e  perigos  e  pode  se  sentir muito  estimulado  por
cumprir metas a curto prazo.

Com  Áries  na  casa  II,  você  tem muita  criatividade,  capacidade  de  ação  e
iniciativa  para  produzir  e  obter  resultados  concretos.  Você  se  sentirá
motivado por ganhar dinheiro, mas deve estar atento à sua impulsividade que
pode fazêlo ganhar dinheiro rapidamente, mas também pode fazêlo gastar
tão rápido quanto ganhou.

Você  também é muito criativo,  inventivo e gosta de  fazer as coisas do seu
jeito, de forma independente ou autônoma. Conjugue as habilidades da casa II
com  as  qualidades  de  Áries  e  você  obterá  os  resultados  que  deseja.  Leia
sobre o regente Marte que vai lhe dar mais algumas dicas.



O que significa a Casa V?

Expressão  natural,  satisfação  pessoal,  talentos,
criatividade, vocação

A casa V é muito significativa para a área vocacional porque
rege sua capacidade de expressar talentos, dons e aptidões
da maneira mais natural possível. É considerada a casa da
vocação pois é nesta área de experiência da vida que você
demonstra  ser  quem  é  sem  qualquer  dificuldade,
treinamento ou elaboração.

Nesta  área  podemos  aferir  o  seu  grau  de  criatividade,  sua
capacidade de ser autor de si mesmo, de comandar e liderar
a  própria  vida.  Esta  casa  revela  suas  potencialidades  a
serem  desenvolvidas,  sua  capacidade  de  ser  especial,  seu
carisma e magnetismo para atrair atenções para você. Aqui,
você  pode  ocupar  o  palco  da  sua  vida,  dar  o  seu  show,
demonstrar  sua  especialidade,  expor  seu  coração  e  ainda
ter  direito  a  aplausos. Esta  casa  é  fundamental  para  quem
tem dotes artísticos ou criativos, sejam eles em que área for:
artes  plásticas,  cinema,  teatro,  música,  poesia,  literatura,
fotografia, cenografia e outras.

A  casa  V  é  também  a  casa  do  amor,  da  paixão  e  da
atratividade  natural  que  você  exerce  no  sexo  oposto.  É  a
casa  dos  filhos,  obras  e  criações,  que  ao  virem ao mundo,
revelam sua natureza, seu coração e sua capacidade de dar
à  luz a vida que  jorra em você. A Casa V é a área onde se
gera filhos e frutos porque eles são uma extensão de você,
resultado de um ato de amor e de um desejo seu. Por  isso,
seus  filhos,  obras  e  criações  são  uma  extensão  de  você  e
demonstram quem você é.

É  nesta  área  também  que  você  demonstra  o  seu  grau  de
interesse e envolvimento com o  lazer, os esportes, hobbies,
entretenimentos,  diversões,  jogos  e  especulação.  Esta  é  a
casa da eterna  juventude,  da  criança que mora em você e
de  como  você  se  diverte.  Nesta  casa  também  podemos
perceber  como  você  estabelece  relação  com  jovens  e
crianças pois esta é a casa da educação.

O signo que estiver na cúspide desta casa demonstra como
você  se  relaciona  com  esta  área  da  vida.  Conjugue  as
qualidades do signo que aí está com as habilidades da casa
V  e  descubra  suas  tendências  vocacionais.  Se  você  se
dedicar  a  esta  área  de  experiência  da  vida,  criando,
brincando e  se expressando vida afora,  perpetuará alegria,
juventude e a satisfação de ser quem se é.

Resumo das tendências vocacionais da casa

Expressão natural, talentos, aptidões, arte e criatividade

Amor, prazer, filhos, criações e obras

Educação e relação com jovens e crianças 

Comando e Liderança natural

Lazer,  entretenimento,  hobbies,  jogos,  esportes,
especulação

As Casas Profissionais  Casa V

CASA V em GÊMEOS
Veja posição do planeta regente que é MERCÚRIO

Gêmeos  é  o  signo  da  comunicação  e  do  conhecimento.  É  considerado  o
mensageiro  do  zodíaco.  Para  tal,  com  este  signo  na  casa  V,  você  possui
habilidades  para  adquirir,  transmitir  e  trocar  informações  e  conhecimento
como  é  necessário  aos  professores,  educadores,  orientador  pedagógico,
jornalistas, editores, escritores, redatores, publicitários.

Tem o poder da  fala e da comunicação, de conhecer pessoas e colocálas
em  contato,  o  que  lhe  dá  especial  capacidade  de  negociação,  articulação,
intermediação  de  situações  e  negócios  como  é  o  caso  das  pessoas  de
marketing, de mídia, rádio e tv, relações públicas, assessoria de imprensa e
comunicação,  tradutor  e  intérprete,  lingüistas,  semiólogos,  lobistas,
articulistas, comerciantes e profissionais de vendas.

Você  possui  habilidade  com  a  voz  e  com  as  mãos  como  necessário  ao
advogado,  cantor,  locutor,  massagista,  desenhista,  designer,  ator,
profissional  de  circo,  malabarista.  É  muito  ativo,  ágil,  rápido,  eficiente,
adaptável, versátil e curioso.

Necessita  de  movimento  físico  e  ou  mental  e  precisa  conviver  com
diversidade  de  assuntos  e  de  espaços.  Pode  desenvolver  mais  de  uma
atividade  ao mesmo  tempo  e  ou  atividade  paralela  para  complementar  sua
renda.

Você tem muita energia mas como é muito dispersivo, inconstante, volúvel e
indeciso,  pode  vir  a  desperdiçála  falando,  andando,  pensando  ou  dirigindo
sem rumo nem objetividade.

Resumo das tendências vocacionais do signo
Exercer  atividades  que  envolvam  o  uso,  acúmulo,  transmissão  ou
distribuição de informações

Exercer  atividades  que  lidem  com  a  palavra,  a  comunicação  ou  a
linguagem

Exercer atividades que lidem com documentos, contratos e papéis

Exercer  atividades  que  necessitem  de  deslocamento  físico  ou meios  de
transportes

Exercer atividades que utilizem a voz ou as mãos

Exercer atividades comerciais



O que significa a Casa VI?

Assuntos  profissionais,  ritmos  e  rotina  de  trabalho,
relação com colegas

A  casa  VI  é  importante  para  a  área  vocacional  pois  revela
o(s) assunto(s) profissional(is) de seu interesse, fala da rotina
de  trabalho  que  vai  lhe  agradar,  da  relação  que  você  terá
com  colegas  de  trabalho,  clientes,  sejam  pessoas  ou
empresas, patrões ou empregados.

Esta  casa  costuma  atrair  atividades  profissionais  nas  quais
seja preciso dedicarse, prestar serviços aos outros, se sentir
ocupado,  produtivo  e  seguro.  Nesta  casa  precisamos  nos
sentir  úteis,  indispensáveis  por  nossas  qualidades  e
habilidades.  E  para  tal  ela  abrange  várias  áreas
profissionais.

Como  esta  casa  fala  de  ritmos  e  fluxos,  sejam  físicos  ou
da  natureza,  pode  direcionar  as  escolhas  profissionais
para  as  áreas  de  biologia,  ecologia,  alimentação,
agropecuária, nutrição, dietas, além das áreas de higiene
e sanitária.

Ou  pode  sugerir  atividades  que  envolvam  rotina  ou
repetição,  como  trabalhos  domésticos,  prestação  de
serviços  essenciais  (comércio,  correios,  telefonia,
distribuição de jornais, produtos), processos produtivos ou
técnicos.

A casa VI também rege a saúde de pessoas ou animais e
você pode se sentir atraído por todo tipo de assistência à
doentes  e  incapacitados,  como  médico,  veterinário,
enfermeiro,  biomédico,  bioquímico,  analista  clínico,
fisioterapeuta, reabilitador, assistente social, naturologista.

Ou  ainda  por  prestar  serviços  à  pessoas  comuns  como
nas  áreas  treinamento,  aconselhamento,  recursos
humanos, práticas terapêuticas variadas.

Pode  direcionar  escolhas  para  utilização  de  uma  mente
lógica  e  analítica,  seus  processos  intelectuais  e
associativos,  percepção  e  aptidão  para  detalhes,
aprendizagem,  memória,  entendimento,  comunicação  e
compreensão de todos os elementos da vida. Na casa VI
você  pode  ter  habilidades  intelectuais  e  grande
capacidade  de  organização,  implantação  de  métodos  e
sistemas,  desenvolvimento  técnico  e  especializado  e  sua
aplicação  na  prática  como  necessário  às  profissões  das
áreas  exatas,  técnicas,  tecnológicas,  engenheiras,
matemáticas, informáticas.

É nesta casa que se mede maior ou menor interesse pela
prática  de  escritório,  empresas,  secretaria  executiva  e
todas  as  artes  e  ofícios,  recuperação  ou  restauração  de
objetos.

É  aí  que  você  conhece  suas  habilidades  intelectuais  e
práticas  para  desenvolver  um  diaadia  profissional.  Para
tanto, você conta com as qualidades do signo que estiver na
cúspide ou no  começo desta  casa somadas às habilidades
da  própria  casa VI. O  signo  que  aí  se  encontra  demonstra
como  você  pensa,  como  funciona  sua mente,  como adquiri
knowhow  e  como  vai  aplicar  seus  conhecimentos  e
habilidades  na  escolha  de  sua  profissão  e  futuramente  na
prática  profissional  cotidiana.  Conjugue  as  habilidades  da
casa VI com as do signo que estiver no começo dela e você
estará apto a fazer sua escolha profissional.

As Casas Profissionais  Casa VI

CASA VI em CÂNCER
Veja posição do planeta regente que é LUA

Câncer é um signo de água, dotado de grande sensibilidade tanto para captar
suas  percepções  internas,  quanto  às  das  circunstâncias  e  pessoas  à  sua
volta. Para sentirse seguro e integrado, precisa se identificar com o trabalho,
o local de trabalho e as pessoas com quem trabalha, pois precisa se ocupar
com atividades onde você se sinta bem.

Você  valoriza  pessoas  e  sentimentos.  Por  isso mesmo,  você  possui  forte
instinto  assistencial  para  cuidar  ou  proteger  pessoas,  principalmente
mulheres  e  crianças,  como  necessário  na  medicina,  ginecologia,  pediatria,
enfermagem, fisioterapia, RPG ou serviço social.

Seus interesses e habilidades passam também por profissões que nutram as
pessoas  como  nutricionismo,  dietas  ou  comércio  de  alimentos,  bebidas,
doces,  ou  que  cuidem  da  casa,  dos  objetos  dela  ou  da  família,  como
arquitetura,  construção,  decoração,  paisagismo,  movelaria,  hotelaria,
imobiliária.  Possui  muita  criatividade,  imaginação  ativa  e  criativa,  além  de
memória,  para  atividades  como  poesia,  literatura,  criação  de  novelas,  ou
mesmo  um  bom  senso  de  conservação,  adaptabilidade  e  capacidade  de
integração  que  podem  ser  aplicados  em  restauração,  antiquário,  ou  ainda
interesse por profissões que investiguem o passado, as tradições e culturas,
como  história, arqueologia, genealogia, ou que desenvolvam intimidade como
psicologia ou terapias em geral.

Com este signo na casa VI você tenderá a trabalhar com o público feminino
ou  infantil. Cuide para que sua vida pessoal ou emocional não prejudique a
profissional. Conjugue as habilidades da casa VI com as de Câncer e você
estará apto a fazer sua escolha profissional. Leia sobre a regente Lua que vai
lhe dar mais algumas dicas.



O que significa a Casa X?

A meta, a posição social e a colheita profissional

O Meio do Céu é o ponto mais alto do mapa astral e também
o início da décima casa. Na oposição, encontramos a quarta
casa, aonde estão as origens, família, raízes, emoções mais
profundas e o inconsciente pessoal.

A décima casa, portanto, significa o mundo externo, onde se
participa  da  sociedade  através  do  desempenho  de  uma
atividade  social  ou  profissional,  que  nos  propicie  com  o
passar  do  tempo  e  com  a  maturidade,  a  colheita  de  uma
meta, de uma imagem e de uma posição social, hoje em dia
muito associadas com a profissão.

A  casa  X  é  a  continuação  do  meiodocéu  e  é  importante
para  a  área  vocacional,  pois  é  aí  que  se  colhem  os  frutos
profissionais  de  toda  uma  vida.  Na  casa  X,  você  busca
realização  profissional,  estabilidade,  sucesso,  prestígio,
status  e  poder  como  meio  de  sentirse  seguro  e
reconhecido. É aí que você vai viver o cume de sua vida e
atingir  o  mais  alto  grau  de  reconhecimento  por  sua
competência  em  fazer  algo  melhor  que  qualquer  outra
pessoa,  tornando  seu  nome  uma  griffe,  emprestando
prestígio  e  credibilidade  aos  locais  onde  atua
profissionalmente.

Nesta  casa,  estamos  sempre  focados  na  obtenção  de
resultados práticos,  preocupados  com nossa  carreira e  com
o futuro, quando não pudermos mais trabalhar e precisarmos
desfrutar do que construímos.

Há  também  o  desejo  de  ser  popular  e  reconhecido
profissionalmente como um especialista, uma autoridade no
que faz, ocupando posição de poder, destaque ou comando
em  instituições,  empresas,  áreas  de  governo,  Estado  ou
universidades.

Nesta casa, você deseja participar de elites, colher sucesso
e  reconhecimento  da  sociedade,  utilizando  sua  habilidades
e  talentos. Esta casa nos ensina que para alcançar nossos
objetivos,  devemos  ser  ambiciosos,  determinados,
disciplinados,  pacientes,  persistentes,  realistas  e
pragmáticos.

O signo que estiver no começo desta casa vai descrever as
qualidades e habilidades que você tem aí e que devem ser
associadas  com  as  habilidades  desta  casa  para  atividades
de planejamento, empreendimento, administração e finanças
ou  para  áreas  que  envolvam  precisão,  pesquisa,  técnica,
perícia,  controle  de  qualidade,  ou  ainda  pesquisas  de
mercado,  científicas  ou  acadêmicas  como  desenvolvimento
de produtos ou serviços.

Você  pode  trabalhar  em  equipe,  mas  gosta  de  exercer
autoridade ou ocupar cargo de proeminência. Sabe escolher
os melhores  componentes para uma equipe e  liderála  com
autoridade, eficiência e controle. 
O Meio do Céu e a casa X são fundamentais para a escolha
profissional e se houver planetas aí, eles são indicadores de
sua  ambição,  do  que  você  pode  fazer  de  melhor,  que
mereça  destaque  e  reconhecimento.  Portanto  são
determinantes de vocação.

As Casas Profissionais  Casa X / Meio do Céu

CASA X em SAGITÁRIO
Veja posição do planeta regente que é JÚPITER

Sagitário é um signo de fogo que busca ampliar seus horizontes intelectuais
para  compreender  a  natureza  humana  e  o  significado  da  vida.  Para  tanto,
possui  forte  capacidade  intelectual,  expressão  verbal  e  visão  de  longo
alcance  para  lidar  com  assuntos  filosóficos,  sistemas  de  pensamento,
códigos  simbólicos,  religiões,  leis,  ética  e  justiça  como  necessário  aos
advogados,  juízes,  médicos,  cientistas,  sacerdotes,  teólogos,  filósofos,
intelectuais, diplomatas.

Tem  talento  para  divulgação,  comunicação  e  propagação  de  novas  idéias
como  indispensável  à  publicidade  e  propaganda,  marketing,  editoração,
promoção  de  eventos  culturais.  Sua  escolha  profissional  deve  abranger  a
disseminação e aplicação de seu conhecimento em atividades das áreas de
educação, ensino superior, estudos  filosóficos, carreira universitária ou que
requeiram estudo permanente.

Pode ser ainda que você opte por atividades que proporcionem aventuras,
práticas  esportivas,  educação  física  ou  viagens,  contato  com  lugares
distantes,  povos  e  culturas  estrangeiras  como  atletismo,  montaria,
arqueologia,  geografia,  meioambiente,  aviação,  pilotagem,  turismo  e
ecoturismo,  relações  internacionais,  comércio  exterior,  exportação  e
importação, ou que lhe ofereçam potencial de crescimento e alimentem seus
ideais de vida.

Você  precisa  de  expansão,  fama,  prestígio  e  satisfação  intelectual  como
necessário  em  profissões  artísticas  ou  performáticas.  Acredita  na
prosperidade  e  tem  esperança  e  otimismo.  Precisa  tomar  decisões,  ser
independente e ter liberdade no trabalho.

Cuidado com a autoindulgência e necessidade  imperativa de  sucesso que
podem  tornálo  improdutivo. Conjugue as habilidades da casa X com as de
Sagitário e você alcançará suas metas.



O que significa Saturno?

Concretização,  responsabilidades,  limites,  realidade,
perfeccionismo

Saturno é o último planeta do sistema solar visível a olho nu.
Justo por  isso, significa o  limite da  realidade. Sua presença
no mapa evidencia aonde enfrentaremos  limites, desafios e
obstáculos  inerentes  ao  nosso  crescimento  pessoal  e
profissional e, aonde desde cedo, aprenderemos a lidar com
as responsabilidades e as conseqüências de nossas ações.

Sua  posição  no  mapa  é  fundamental  para  a  questão
vocacional, pois Saturno é o regente natural do Meiodocéu
(MC),  o  ponto  de  culminância  pessoal,  social  e  profissional
que  almejamos  atingir  na  sociedade  e  no  mundo.  Saturno
está sempre ligado e voltado para o MC, preocupado com o
futuro, com o momento em que não puder mais  trabalhar e
tiver que desfrutar do que construiu.

A  casa  onde  ele  se  encontra  é  determinante  para  sua
escolha  profissional  pois  revela  em  quais  assuntos  da  vida
você teme insucessos, sente um incômodo senso de dever,
receia  o  novo,  não  experimenta,  não  permite  que  seus
impulsos criativos reinem livres. 
Saturno nos  controla e nos  força a desenvolver qualidades
ou  características  que,  se  não  fosse  pela  pressão  que  ele
exerce,  não  enfrentaríamos.  Ao  contrário,  com  receio  do
desconhecido,  acionamos  a  autocrítica  e  aniquilamos
qualquer  tentativa de  inovação, com medo do  julgamento e
da crítica dos outros ou de nós mesmos.

Mas Saturno diz “do jeito que se semeia, se colhe”. Ou seja,
na área em que se tem Saturno, você deve ser saturnino, se
debruçar  sobre  ela  com  afinco,  enfrentar  seus  medos,
imprimir  tempo  e  dedicação,  perseguir  o  desenvolvimento
com  disciplina,  método,  paciência,  perseverança  e
persistência. Ouvindo o que ele tem a lhe ensinar, você será
recompensado, e cedo ou tarde seu senso de inadequação
se transformará em integração, solidez e valor próprio.

Como  “deus  do  tempo”,  Saturno  lhe  garante  que  com  o
passar  dos  anos,  você  é  quem  vai  controlar  os  assuntos
daquela  área  e  se  tornar  um  perito,  um  especialista,  uma
autoridade  no  que  faz,  amplamente  reconhecido  por  seu
trabalho  e  esforço.  Encarando  o  desafio  de  Saturno,  você
estará  se  estruturando  e  colherá  realização  profissional,
estabilidade, sucesso, prestígio, status e poder como meios
de  sentirse  seguro  e  reconhecido,  que  é  tudo  o  que mais
queremos na casa onde Saturno mora.

Nesta  área,  suas  escolhas  podem  se  tornar  exigências  e
passarem  por  profissões  nas  quais  possa  expressar  as
habilidades  saturninas  que  são:  planejamento,  capacidade
empreendedora, administração e finanças ou profissões que
envolvam o detalhe e a precisão, a pesquisa e as ciências, a
perícia  e  a  técnica,  a  qualidade,  o  aprimoramento  e  o
aperfeiçoamento,  como  desenvolvimento  de  produtos  ou
serviços, pesquisas acadêmicas, científicas ou de mercado.

Na área em que ele mora,  você pode  trabalhar  sozinho ou
em equipe, mas precisa exercer autoridade ou ocupar cargo
de comando, chefia, proeminência, status ou posição social.
Saturno  também  sabe  escolher  os  melhores  componentes
para  uma  equipe  e  liderála  com  autoridade  e  eficiência.
Cuide  apenas  para  que  seu  perfeccionismo  não  se  torne
desmedido.

Saturno

SATURNO NA CASA VII

SATURNO  na  casa VII  vai  exigir  que  você  busque  profissões  ligadas  aos
relacionamentos com os outros ou ligadas à justiça.

Você  procurará  atividades  onde  suas  qualidades  e  habilidades  saturninas
possam  ser  direcionadas  ao  público  como:  consultor,  assessor,
representante  ou  profissionais  de  aconselhamento,  como  terapeutas  em
geral, que tem o dom de estruturar as outras pessoas.

Como tem senso de justiça acima da média, pode se dirigir para advocacia,
promotoria, ou para profissões que lidem com a justiça de modo geral.

SATURNO  na  VII  vai  se  comprometer  nos  relacionamentos,  buscando
parcerias,  associações,  sociedades  ou  contratos  com  pessoas  que
complementem suas deficiências, pois na VII o maior aprendizado é o da co
operação.

Nesta  posição,  Saturno  deve  atentar  para  sua  necessidade  de  comando,
pois na VII mora também o companheirismo, a solidariedade, a harmonia e o
equilíbrio  que  as  relações  a  dois  devem  proporcionar.  Conjugue  as
habilidades da casa VII com as de Saturno e você descobrirá suas aptidões.



O que significa nodo lunar?

Caminho  de  vida,  experiência  de  plenitude,  objetivo  de  nossa  existência,
direção a seguir, realização

Os Nodos Lunares não são corpos celestes mas sim o cruzamento da órbita da
Lua  com  a  órbita  do  Sol  no  momento  do  seu  nascimento.  No  mapa  astral  de
nascimento,  são  representados  por  um  eixo  que  atravessa  o  gráfico  e  que
aponta uma direção a seguir:  a Cabeça de Dragão ou Nodo Norte. Na direção
oposta  está  a  Cauda  do  Dragão  ou  o  Nodo  Sul.  Este  eixo  é  de  grande
importância  no  seu  destino  porque  indica  o  seu  caminho  de  desenvolvimento
existencial  e  espiritual.  Indica  ainda  a  relação  com  seus  pais  e  todas  as
tendências herdadas sejam elas físicas, psíquicas, genéticas ou espirituais. Tudo
o que se relaciona com este eixo diz  respeito a experiências e relacionamentos
bastante significativos de sua vida, que tendem a modificar a sua existência.

O Nodo Norte ou Cabeça de Dragão representa o  futuro ou a direção a seguir.
Qualquer  esforço  neste  sentido  lhe  trará  recompensas  pessoais,  sensação  de
plenitude  e  realização.  O  Nodo  Norte  é  um  ponto  de  elevação,  de
espiritualização  e  descobertas.  Considerase  como  inaugural  tudo  que  o  ative
por  representar  sempre  uma  experiência  inédita.  Apesar  de  nova,  você  a
reconhece  como sinalizadora do  seu  caminho de  vida. Nestes momentos o  ser
se identifica com o existir. Este é um ponto energético e renovador do seu mapa
natal.

As qualidades do signo e da casa onde está o Nodo Norte serão desenvolvidas
com  o  passar  do  tempo.  Por  isso,  nas  primeiras  fases  da  vida  é  difícil  e  raro
utilizálas porque é uma área de experiência ainda toda por fazer. O Nodo Norte
é  um  ponto  a  ser  desenvolvido,  é  um  ponto  virgem,  uma  fonte  de
desenvolvimento  e  evolução.  Quando  alguma  experiência  envolve  este  ponto,
você estará em fase de crescimento e progresso por este ponto  ter os mesmos
significados do Sol: vontade, consciência, atividade. É a manifestação do Divino
em nós.

Do  ponto  de  vista  vocacional,  o  Nodo  Norte  ou  Cabeça  do  Dragão  é  bem
significativo por dizer respeito à sua natureza essencial. Se estiver envolvido na
sua  escolha  profissional,  você  experimentará  uma  sensação  de  plenitude  no
exercício da profissão e sentirá que está cumprindo o objetivo da sua existência.
Quando  seguimos  nosso  caminho  de  vida  ou melhor,  quando  caminhamos  na
direção  dos  propósitos  do  Nodo  Norte,  todas  as  portas  se  abrem,  pessoas
aparecem  para  nos  ajudar  e  sentimos  claramente  o  sabor  de  glória  e  de
ascensão. A área ou a casa em que o Nodo Norte está é onde você pode fazer
um salto quântico.

O Nodo Sul ou Cauda de Dragão, como o próprio nome sugere, é considerado
um  caminho  já  realizado,  representado  por  padrões  velhos  e  conhecidos  que
não só não  lhe acrescentam qualquer benefício ou evolução,  como  também, a
médio  e  longo  prazo,  passam  a  prejudicar  porque  levam  a  um  esvaziamento
físico, psíquico, energético e espiritual. Na Cauda de Dragão só há doação, não
existe  troca  nem  reabastecimento.  Por  ser  um  padrão  conhecido  e  familiar
costumamos ficar fixados nele, tendendo a repetilo.

O Nodo Sul possui os mesmos significados que a Lua: emoção, encantamento e
relacionamentos  emocionais.  Representa  tudo  aquilo  ao  que  você  está
apegado, acostumado, vinculado e onde se sente emocionalmente confortável.
O Nodo Norte é voltado para o futuro. O passado se encontra no Nodo Sul. Por
ser  um  ponto  regressivo,  a  tendência  é  repetir  o  mesmo  comportamento  e  a
mesma atitude, pois ali se encontram as capacidades que você utiliza com maior
facilidade.

Do ponto de vista vocacional, é comum o Nodo Sul estar envolvido nas escolhas
dos primeiros passos da vida profissional por ser o caminho de mais fácil acesso.
Ali  temos habilidades que desempenhamos com naturalidade. Por  isso mesmo,
pode até ser adotado no começo da vida profissional ou durante um período em
que se  faz necessário ganhar a vida com maior  facilidade e  rapidez. Mas deve
ser uma opção consciente pois mais cedo ou mais tarde, nos levará a exaustão
e nossa vida começará a empacar e a dar errado. Se você escolher a Cauda do
Dragão  como meta  para  as  suas  atividades,  estará  optando  pela  estagnação,
desviandose do Nodo Norte por inércia e acomodação.

Com  o  passar  do  tempo,  a  Cauda  do  Dragão  tende  a  cristalizar  pessoas  e
situações que dificultarão o seu caminho. O movimento para o Nodo Norte exige
consciência e para o Nodo Sul é automático. Quando você estiver na dúvida ou
na  incerteza,  quando  não  souber  como  agir,  o  que  escolher  ou  para  onde  ir,
escolha sempre a direção do Nodo Norte.

Ao contrário, se a vida parece que não está  indo a  lugar algum e está sempre
engasgando  no mesmo  dente  da  corrente,  pode  ter  certeza:  você  está  fixado
nos  padrões  do Nodo Sul,  que  funcionam  como  uma  armadilha.  E  preste  bem
atenção  porque  sempre  que  estiver  para  viver  algo  inaugural,  especial,  de
ascensão ou de  libertação, costumam aparecer pessoas e situações do padrão
do  Nodo  Sul  para  nos  desviar  desse  novo  caminho.  Como  num  teste,  nesses
momentos não devemos ceder. Devemos abandonar o velho e seguir em frente.

Nodo Lunar

Nodo Norte na Casa V / Nodo Sul na Casa
XI

A  direção  do  caminho  de  vida  é  o  da  Casa  V  e  a  área
saturada, que deverá ser deixada para segundo plano, é a
da  Casa  XI.  Este  é  eixo  do  amor,  da  autoexpressão,  da
criatividade de um lado versus a participação na sociedade e
em grupos de outro. A casa V é a casa do coração, do amor
à  vida  e  à  arte  de  viver  e  de  ser  quem  se  é.  A Casa XI  é
uma  área  social,  onde  se  vive  a  experiência  dos  grupos,
onde  o  um  faz  parte  de  um  todo.  Abandonar  este  padrão
significa  desenvolver  expressividade  e  autoria,  reforçar  a
identidade, ser criativo.

Com  o  Nodo  Norte  na  casa  V,  você  deve  desenvolver  a
criatividade  e  os  próprios  talentos,  “exercitar  o  eu”,  ser
menos sensível à críticas,  irradiar entusiasmo. Apresentese
com autoridade, cuide da aparência e de tudo o que exalta
a nobreza de ser quem é. Desenvolva uma consciência clara
de si mesmo, de seus talentos e recursos. Deixe de ser mais
um no grupo, confie no seu taco, desenvolva a autoestima
e a admiração por si mesmo. Esta é a casa do palco e você
deve  ocupar  este  espaço  com  presença  e  autenticidade.
Seu desafio  é  ser  especial  e  tornar  especial  todos os  seus
afetos,  assumir  compromissos  e  ser  fiel  a  eles,  colocar  seu
coração  em  tudo,  fazer  as  coisas  por  amor.  Procure  fazer
diferença  na  vida  das  pessoas  que  ama  e  permita  que
façam diferença na sua.

No entanto, com a Cauda do Dragão na casa XI, o padrão a
ser  abandonado  é  o  da  impessoalidade  e  do  dês
compromisso.  Em  decorrência  disso,  não  há  fidelidade  nas
suas  escolhas,  seu  afeto  é  indiferenciado  e  disperso  por
vários  interesses  e  pessoas.  Você  tende  a  ter  reservas
quanto às relações íntimas e a evitar os contatos amorosos
com  todo  tipo  de  desculpas.  Aprenda  a  amar  profunda  e
intensamente e entreguese às relações amorosas.

A  Casa  V  é  a  área  onde  se  gera  filhos  e  frutos.  O  Nodo
Norte  ali  revela  que  você  é  extremamente  criativo  e  que
deve  desenvolver  suas  potencialidades,  gerar  vida,  criar
obras,  filhos e  frutos. É preciso que tenha a consciência de
que  o  filho  é  fruto  de  um  ato  de  amor,  resultado  de  uma
criação e de um desejo seu.

Com a Cauda do Dragão na casa XI, a casa da esperança e
dos  projetos  futuros,  você  não  acredita  na  sua  capacidade
de  realização,  que  pode  estar  sendo  esvaziada  pelos  mil
projetos  que  pretende  fazer  um  dia,  mas  que  adia
constantemente.  Você  procura  nos  seus  amigos  a
cumplicidade  que  necessita  para  colocae  no  porvir  a
realização de seus sinhôs e  fantasias. O Nodo Sul na casa
XI  dificulta  abandonar  o  padrão  da  “tchurma”  e  assumir  a
alegria da criança que mora em você. Seu grande desafio é
soltar  o  grupo  e  vir  sozinho  para  a  Casa  V,  a  casa  da
doação, do amor, da expressão máxima do seu ser e da sua
realização.

Em termos vocacionais, o Nodo Norte na casa V favorece a
expressão  artística  e  criativas  como  é  necessário  aos
empreendedores,  autores,  atores,  artistas  e  criadores  que
trabalham  com  arte,  espetáculos,  música,  dança,  teatro,
cinema,  televisão,  circo,  produção  artística,  eventos.
Favorece  também  atividades  que  lidem  com  crianças  tais
como  educação,  pedagogia,  pediatria,  ginecologia  e
obstetrícia;  com  lazer,  diversões,  entretenimento,  jogos
digitais  e  eletrônicos,  parque  de  diversões,  brinquedos  ou
ainda,  facilita  profissões  em  que  você  seja  o  centro  das
atenções  como  é  o  caso  dos  líderes  empresariais,
publicitários, esportistas.



O que significa Sol?

Sua  identidade,  natureza  essencial,  satisfação  pessoal,
liderança

O Sol é o maior astro que podemos ver a olho nu, quando
contemplamos  o  céu.  É  uma  grande  esfera  definida,  que
impõe  sua  presença  e  autoridade,  emanando  seus  raios,
mostrando  seu  vigor  e  iluminando  nossas  vidas. O Sol  é  o
centro  do  sistema  solar  e  a  fonte  emissora  de  energia  do
sistema.

No  seu  mapa  astral,  ele  também  é  o  centro  emissor  de
energia e o responsável pela  inesgotável  fonte de vida que
há em você. Ele  representa  você enquanto um  todo único,
individual,  que  emana  luz,  calor  e  vigor  físico.  Sua  posição
no  mapa  descreve  sua  natureza  essencial,  sua  identidade
ou a sua maneira de ser e de vir a ser como você é.

Em  termos  vocacionais  é  indicador  de  como  você  se
expressa,  como  desenvolve  sua  individualidade,  sua
vontade,  autonomia,  independência,  capacidade  de
realização  e  liderança.  O  signo  em  que  ele  se  encontra,
demonstra  suas  qualidades  e  características  de
individualidade,  energia,  vigor  físico,  expressão  e  potência.
A  casa  onde  ele  está,  indica  os  assuntos  que  estimularão
sua  busca  por  identidade,  satisfação  pessoal  e
reconhecimento, além de demonstrar seu sentido de eu, de
propósito e direção na vida.

Aonde  ele  estiver  é  também  onde  você  possui  intuição,
clareza  e  autoconfiança  na  sua  capacidade  de  realização,
criatividade e talentos para desenvolver uma vocação.

Sol

SOL EM CAPRICÓRNIO

Ser capricorniano significa ter o Sol em Capricórnio, um signo de terra, cuja
expressão da carreira é  fundamental, assim como ser adulto,  responsável,
participar do mundo e da sociedade, ter sucesso e ser reconhecido por seu
esforço e trabalho.

Com o Sol neste signo, você é motivado pela necessidade de ter resultados e
recompensas materiais, além de segurança, estabilidade, status e realização.
É focado e direcionado para o futuro, quando não puder mais trabalhar e tiver
que desfrutar do que construiu.

E  acredita  que  o  mundo  só  vai  respeitálo  por  sua  competência  e
especialidade  profissionais.  Para  alcançar  seus  objetivos,  aprendeu  a  lidar
bem com  limites, é paciente, persistente,  realista, pragmático,  concentrado,
preciso, determinado e disciplinado.

É  orientado  para  profissões  nas  quais  possa  expressar  suas  habilidades
para planejamento, empreendimento, administração e finanças ou para áreas
que envolvam o detalhe e a precisão, a pesquisa e as ciências, a perícia e a
técnica,  a  qualidade  e  o  aperfeiçoamento,  como  desenvolvimento  de
produtos, pesquisas acadêmicas, científicas ou de mercado ou ainda física,
estatística, matemática, meteorologia.

Pode  trabalhar  sozinho  ou  em equipe, mas  precisa  exercer  autoridade,  ter
negócio  próprio  ou  ocupar  cargo  de  proeminência.  Sabe  escolher  os
melhores  componentes  para  uma  equipe  e  liderála  com  autoridade  e
controle.



SOL NA CASA XII

O Sol na casa XII vai iluminálo para a busca de si mesmo, de sua identidade,
de sua verdadeira vocação, como forma de obter satisfação íntima. Qualquer
escolha  profissional  terá  que  fazer  sentido  para  você  e  levar  em
consideração suas crenças e inspirações, conjugadas com suas qualidades
solares.

Você  é  movido  por  inspirações.  Possui  grande  sensibilidade,  percepção
emocional,  imaginação  ativa,  criativa  e  intuitiva,  adaptabilidade,  ecletismo,
noção de proporção,  ritmo e harmonia, além de senso de  integração, visão
de conjunto e poder de síntese, que podem ser aplicados em atividades que
beneficiem a muitas pessoas ou comunidades seja empreendendo, dirigindo,
produzindo ou criando. Você também tem fortes captações e pode traduzilas
através  da  música,  artes  plásticas,  fotografia,  cinema,  literatura,  poesia,
iluminação, cenografia, coreografia ou figurinos de eventos e espetáculos.

Você  irradia  forte  tendência assistencial  e poderá cuidar,  proteger ou nutrir
outras  pessoas  como  fazem  os  médicos,  terapeutas,  psicólogos,
naturólogos,  enfermeiros,  assistentes  sociais,  reabilitadores,
musicoterapeutas, fisiatras, acupunturistas.

Possui  capacidades  visionárias,  habilidades  psíquicas,  visão  de  futuro,
capacidade de  ler  o  inconsciente  coletivo,  vendo para  onde as massas  se
deslocam  e  antecipando  tendências,  assim  como  necessário  nas  buscas
científicas e metafísicas, na política ou na moda e comportamento, onde pode
sintonizar os desejos coletivos.

Pode vir a criar ou inventar atividade que leve em consideração a sociedade
como  um  todo,  ou  que  considere  uma  multiplicidade  de  assuntos  que  se
interdependem,  ou  ainda,  que  relacione  mundos  paralelos,  linguagens
simbólicas,  macrocosmo  e  microcosmo  e  sua  interdependência,  como
necessário  na  pesquisa  de  imunologia  e  microbiologia,  ou  na  ecologia  e
naturologia, ou mesmo na homeopatia, antroposofia, terapia floral ou ainda no
desenvolvimento de medicamentos e vacinas, onde fatores só se juntam com
conhecimento e sensibilidade.

Pode  ser  muito  influenciado  pelo  ambiente  de  trabalho  e  precisar  de
isolamento para se refazer ou para produzir.  Ou mesmo vir a se dedicar à
atividades  que  exijam  sigilo  e  discrição  como  pesquisas,  investigação  ou
psicanálise.

Cuide  para  não  trocar  de  atividade  com  freqüência  e  para  não  começar
várias atividades ao mesmo tempo e não desenvolver nenhuma até o fim.



O que significa a Lua?

Suas  necessidades  emocionais,  capacidade  de  gerar  e
nutrir, variação

A Lua no céu não tem luz própria e reflete a luz do Sol. É o
satélite da Terra e sua função é regular e intermediar a luz e
a energia entre o Sol e a Terra. Ela simboliza sua satisfação
emocional,  conta  quais  são  suas  necessidades  para  se
sentir  seguro  e  confortável  e  como  você  se  adapta  em
qualquer situação.

Conta  também  aonde  e  como  você  foi  moldado  pelos
hábitos,  expectativas,  valores  e  padrões  de  sua  cultura  e
família,  e  como eles  lhe  influenciam. E mais,  como  também
regula  suas emoções,  flutuações,  variações de humor e de
estado de espírito.

É um planeta importante em termos vocacionais, pois mostra
em  quais  profissões  e  tipo  de  ambiente  você  se  sentirá
seguro  e  satisfeito  para  trabalhar,  gerar,  criar,  crescer  ou
minguar. Ela  rege  seus  processos  e  formas  de  criatividade,
fertilidade,  crescimento  e  nutrição.  Também  indica  como  se
dá seu contato com o público, a que tipo de público você vai
se  dirigir  profissionalmente  e  o  quanto  você  tem  mais  ou
menos  jeito  para  cuidar,  assistir,  atender,  nutrir  pessoas,
principalmente mulheres e crianças.

O  signo  onde  ela  se  encontra  descreve  como  você melhor
se  adapta  às  situações  profissionais  e  como  você  cria,
multiplica  e  cresce.  A  casa  onde  está,  dirá  quais  são  os
assuntos  que  alimentam  suas  necessidades  emocionais,
deixandoo seguro, satisfeito, confortável e nutrido.

A Lua

LUA EM LEÃO

Com  a  Lua  em  Leão,  você  se  sentirá  seguro  e  satisfeito  desenvolvendo
atividades que lhe dêem prazer ou onde possa exercer sua criatividade e ser
homenageado,  respeitado, admirado,  festejado e elogiado por seus dotes e
talentos.

Você precisa expressar quem você é, se sentir especial, doar seu coração
para  o  mundo,  receber  aplausos  e  ser  reconhecido  por  suas  habilidades.
Para  isso,  você  conta  com  sua  criatividade,  teatralidade,  postura  e  talento
artístico  acentuados  para  aplicar  em  artes  cênicas,  musicais,  plásticas,
fotográficas ou cinematográficas.

A Lua em Leão também favorece situações em que possa ser o centro das
atenções  ou  estar  na  liderança  ou  no  comando,  como  empresário  ou
profissional  liberal  das  áreas  de  comunicação,  marketing,  publicidade  e
propaganda.

Você gosta de  freqüentar ambientes bonitos e sua Lua  favorece atividades
relacionadas  à  área  de  entretenimento,  lazer,  produção  de  eventos,
espetáculos, jogos, diversão, cinema, teatro, esportes.

Pode trabalhar bem com quem ama ou com crianças, nas áreas de medicina,
educação, educação física, educação artística, formação de jovens, direção
de ensino, orientação pedagógica.

Você precisa sentir orgulho do que faz e para tal vai colocar seu coração e
seu  entusiasmo  em  sua  atividade  profissional.  Mas  deve  atentar  para  o
excesso de egocentrismo que pode prejudicálo profissionalmente.



LUA NA CASA VII

A  Lua  na  casa  VII  vai  enfatizar  sua  necessidade  de  buscar  segurança  e
satisfação  através  dos  relacionamentos  com  os  outros  ou  através  de
profissões ligadas à justiça.

Você vai escolher profissões onde suas qualidades e habilidades para  lidar
com  o  público  ou  para  ser  consultor,  assessor,  conselheiro,  relações
públicas,  terapeuta  estejam  sendo  utilizadas,  ou  seja,  aconselhando,
atendendo,  cuidando,  recepcionando,  negociando,  entendendo,
representando o outro.

Portanto, todas as profissões liberais que estabelecem parceria com o cliente
estão  pontuadas  aqui  tais  como  arquitetos,  assessores  de  imprensa,
publicitários, terapeutas em geral.

Como tem senso de  justiça acima da média, pode se dirigir para advocacia
ou profissões que lidem com a justiça de modo geral.

A  Lua  na  VII  precisa  e  depende  de  relacionamentos  porque  busca  a
complementação  de  suas  deficiências  neles  através  da  formação  de
parcerias,  associações,  sociedades,  contratos  com  o  outro,  sua  maior
motivação.



O que significa Mercúrio?

Inteligência, comunicação, movimento e trocas

O  Mercúrio  é  o  grande  mensageiro  do  zodíaco.  Por  ser  o
planeta mais  próximo  do Sol,  intermedia  tudo  o  que  circula
entre  a  sua  essência  e  as  outras  áreas  de  sua
personalidade,  levando  e  trazendo  informações  através  do
pensamento, conexões, contatos, associações, movimentos
e  trocas.  Está  associado  à  maneira  como  funciona  sua
mente,  como  troca  informações,  como  escreve,  fala,
aprende, ensina e viaja.

Em  termos  vocacionais,  vai  descrever  sua  mente  lógica  e
analítica,  seus  processos  intelectuais  e  associativos,  sua
percepção,  capacidade  de  aprendizado  e  memória,
entendimento,  comunicação  e  compreensão  de  todos  os
elementos  da  vida.  Mercúrio  é  um  eterno  curioso,  sempre
pronto  a  investigar,  tocar  todas  as  coisas,  nomeálas,
relacionálas,  descobrir  como  funcionam,  observando,
analisando,  detalhando,  juntando  pedaços,  separando
novamente,  mudando  de  lugar,  trocando  de  posição,
adaptando, compreendendo, processando.

Mercúrio  é  o  planeta  que  descreve  sua  sociabilidade,
capacidade  para  fazer  contatos,  ligandoo  as  pessoas
certas, negociando e trocando com elas suas mercadorias e
habilidades. E  fala  também do seu ritmo de  funcionamento,
agilidade, movimentação, deslocamento físico.

O  signo  em  que  ele  se  encontra  demonstra  como  você
pensa,  como  adquire  conhecimento,  como  se  comunica,
como se  relaciona,  como  realiza  trocas,  como  se  desloca  e
como compreende a vida.

A  casa  onde  ele  está  vai  mostrar  os  assuntos  nos  quais
você  pode  empregar  suas  capacidades  intelectuais,  de
comunicação,  sociabilidade,  habilidade  de  negociação,
vendas, comércio e trocas em geral.

Vai  demonstrar  também  onde  poderá  pôr  em  prática  seus
conhecimentos,  desenvolver mais de uma atividade que dê
rendimento,  relacionar  diversos  aspectos  da  vida  e  utilizar
suas  habilidades  manuais,  já  que  Mercúrio  é  o  grande
habilidoso do zodíaco.

Mercúrio

MERCÚRIO EM CAPRICÓRNIO

Com  Mercúrio  em  Capricórnio,  seus  pensamentos,  interesses  e  idéias
estarão  sempre  voltados para a expressão da  sua carreira,  para  se  sentir
responsável,  participar  do  mundo  e  da  sociedade,  ter  sucesso  e  ser
reconhecido por seu esforço e trabalho. Também vai dirigilo para atividades
que gerem resultados materiais, segurança, estabilidade, status e realização.

Você é preocupado com o  futuro e para atingir  seus objetivos, aprendeu a
lidar  bem  com  limites:  é  paciente,  persistente,  realista,  pragmático,
concentrado, preciso, determinado e disciplinado.

Sua  mente  também  possui  habilidades  para  profissões  administrativas,
econômicas, técnicas, ou que envolvam as ciências, o detalhe, a precisão, a
pesquisa, a perícia, a qualidade, o aperfeiçoamento.

Você  preferirá  a  segurança  de  fazer  parte  de  uma  estrutura  seja  ela  uma
empresa,  grupo,  instituição,  governo  ou  universidade,  planejando  ações  de
marketing  e  comunicação,  chefiando  pessoas,  desenvolvendo  ou
aperfeiçoando  produtos,  administrando  e  estruturando  iniciativas,
pesquisando o mercado ou fazendo desenvolvimento científico.

Pode  trabalhar  sozinho  ou  em  equipe,  mas  prefere  exercer  autoridade  ou
ocupar  cargo  de  proeminência.  Sabe  escolher  os  melhores  componentes
para uma equipe e liderála com autoridade, inteligência e controle.



MERCÚRIO NA CASA XII

Com Mercúrio na casa XII,  seus pensamentos,  interesses e  idéias estarão
voltados  para  a  busca  de  sua  verdadeira  vocação,  para  a  busca  de  si
mesmo  como  forma  de  obter  satisfação  íntima.  Qualquer  profissão  que
escolher,  terá  que  fazer  sentido  para  você  e  levar  em  consideração  suas
crenças  e  inspirações,  conjugadas  com  suas  qualidades  e  habilidades
mercurianas.

Você  possui  inteligência  emocional,  percepção,  imaginação  ativa,  criativa  e
intuitiva,  adaptabilidade  e  ecletismo.  Conta  ainda  com  boa  noção  de
proporção, ritmo e harmonia, além de senso de integração, visão de conjunto
e  poder  de  síntese  para  serem  aplicados  em  profissões  ligadas  à
comunicação,  imprensa, arte, ensino, ecologia e que venham a beneficiar a
muitos.

Pode criar uma atividade que  leve em consideração a sociedade como um
todo,  ou  que  considere  uma  multiplicidade  de  assuntos  que  se
interdependem;  ou  ainda  que  relacione  mundos  paralelos,  linguagens
simbólicas,  macrocosmo  e  microcosmo  como  é  o  caso  do  comércio,
atividades intelectuais ou culturais, ou ainda desenvolvimento de produtos ou
medicamentos, onde fatores só se juntam com conhecimento e sensibilidade.

Com  forte  instinto  assistencial,  poderá  cuidar,  proteger  ou  nutrir  outras
pessoas  como  médico,  terapeuta,  psicólogo,  orientador  pedagógico,
fisioterapeuta.  Possui  habilidade  para  desenvolver  atividades  que  exijam
sigilo, discreção, isolamento ou silêncio, como os psicanalistas por exemplo.

Você ainda possui  interesses acadêmicos, habilidades psíquicas,  intuição e
capacidades visionárias. Por  isso vê para onde as massas se deslocam e
pode antecipar tendências, assim como na poesia, literatura, ecologia, moda
e comportamento.

Cuide  para  não  trocar  de  atividade  com  freqüência  e  atente  para  sua
necessidade  de  relacionamentos  que  pode  conduzilo  à  abdicação  de  si
mesmo e ao excesso de devoção aos outros.



O que significa Vênus?

Afetividade,  preferências,  atração  de  benefícios,  arte  e
senso estético

Vênus  é  o  planeta  que  atrai  os  nossos  olhos  com  sua
beleza, quando miramos o céu. Ela  simboliza  nosso  desejo
de união e de relacionamentos,  regendo nossa capacidade
de atrair pessoas, objetos e situações que desejamos.

Ela conta para o Sol sobre seus afetos, gostos, escolhas e
preferências,  descrevendo  sua  habilidade  em  conquistar,
apreciar, valorizar, agradar, amar e ser amado, atraindo para
si paz, equilíbrio, bemestar e satisfação.

Em  termos  vocacionais,  a  “pequena  benéfica”,  como  é
conhecida,  é  muito  importante  pois  revela  como  você  se
relaciona com o mundo concreto e dos sentidos e como vai
atrair pessoas, situações, objetos, sorte, bens e prazeres.

Sendo  assim,  rege  sua  maneira  de  gerar  dinheiro,
vantagens,  benefícios  e  ganhos. E  também,  como  vivencia
suas  escolhas  e  relacionamentos,  amenizando  tudo,
enfeitando e colorindo de prazer o que você faz.

Vênus  também  rege  seu  senso  de  beleza,  estética  e
harmonia,  buscando  justiça  e  equilíbrio  em  tudo  o  que  lhe
rodeia.  O  signo  em  que  ela  se  encontra  lhe  dirá  quais
qualidades  você  valoriza  nas  suas  relações  materiais  e
profissionais, além da qualidade do seu senso estético e sua
relação  com  a  arte.  A  casa  em  que  ela  está,  aponta  em
quais assuntos você vai utilizar essas qualidades e vivenciar
todos os seus benévolos efeitos.

Vênus

VÊNUS EM SAGITÁRIO

VÊNUS  em  Sagitário  vai  atrair  situações  e  profissões  que  ampliem  seus
horizontes para que você possa conviver melhor com a natureza humana e
compreender o significado da vida.

Para  tal,  você  conta  com  sua  capacidade  intelectual,  expressão  verbal  e
visão  de  longo  alcance  para  compreender  e  apreciar  assuntos  filosóficos,
sistemas  de  pensamento,  códigos  simbólicos,  religiões,  leis,  ética  e  justiça
como é o caso dos advogados, juízes, sacerdotes, filósofos.

Tem  talento  para  divulgação,  comunicação  e  propagação  de  novas  idéias
como  necessário  na  publicidade  e  propaganda,  marketing,  editoração,
promoção cultural, de feiras e exposições. Sua Vênus fará você disseminar e
aplicar seus conhecimentos em atividades como educação, ensino superior,
estudos  elevados,  filosóficos,  carreira  universitária  ou  vai  lhe  proporcionar
aventuras,  viagens,  contato  com  lugares  distantes,  povos  e  culturas
estrangeiras como na aviação, turismo, exportação e importação, além de lhe
oferecer potencial para vivenciar seus ideais.

Você  atrai  expansão,  fama,  prestígio  e  prosperidade.  E  vai  espalhar  fé,
esperança  e  otimismo.  Atente  apenas  para  a  autoindulgência,  que  pode
tornálo improdutivo.



VÊNUS NA CASA X

A casa X é  importante para a área vocacional  pois é aí  que se  colhem os
frutos  profissionais  de  toda  uma  vida.  Vênus  na  X  atrai  realização
profissional,  estabilidade,  sucesso,  prestígio,  status  e  poder  como meio  de
sentirse seguro e reconhecido.

É aí que o  indivíduo vive o cume de sua vida e atinge o mais alto grau de
reconhecimento  por  sua  competência  em  fazer  algo  melhor  que  qualquer
outra  pessoa,  tornando  seu  nome  uma  griffe,  emprestando  prestígio  e
credibilidade aos locais onde atua profissionalmente.

VÊNUS nesta posição vai favorecerlhe a obtenção dos resultados materiais
para  os  quais  você  estará  focado,  preocupado  com  sua  carreira  e  com  o
futuro,  quando  não  puder  mais  trabalhar  e  tiver  que  desfrutar  do  que
construiu.  A  Vênus  aí  favorece  também  seu  desejo  de  ser  admirado  e
reconhecido profissionalmente como um especialista, uma autoridade no que
faz, porque você adora ocupar posições de poder, destaque ou comando em
instituições, empresas, áreas de governo, estado ou universidades.

Com a Vênus nesta casa, você deseja participar de elites, colher sucesso e
valorização da sociedade, utilizando suas habilidades e talentos venusianos.
Deve escolher profissões nas quais possa expressar suas habilidades para
relacionamentos e prestação de serviços, assessorias e consultorias como
profissional  liberal,  ou  ainda  suas  habilidades  para  estética,  arte  e  beleza,
conjugadas  com  as  da  casa  X  para    administração  e  finanças  ou  que
envolvam  detalhe,  pesquisa,  técnica,  qualidade  e  aperfeiçoamento,  como
criação  ou  desenvolvimento  de  produtos,  pesquisas  de  mercado  ou  ainda
planejamento e marketing de produtos ou serviços.

Pode trabalhar em equipe, mas gosta de exercer destaque ou ocupar cargo
de  proeminência  que  atraiam  admiração  e  prestígio.  Sabe  escolher  os
melhores componentes para uma equipe e liderála com charme, eficiência e
resultados.



O que significa Marte?

Energia, ações, vontade, iniciativa e coragem

Marte é o primeiro planeta exterior à Terra. É ele que vai ao
mundo  agir,  atacar,  interferir,  lutar  e  defender  suas
vontades, escolhas, idéias, crenças e necessidades.

Em  termos  vocacionais,  Marte  é  fundamental  pois  é  o
executivo  do  seu  mapa,  sempre  pronto  a  enfrentar  as
batalhas  do  diaadia  com  mais  ou  menos  vontade,  vigor,
iniciativa,  coragem e  criatividade. Ele  é  também o  indicador
de  sua  atividade  física,  combatividade,  ousadia,
competitividade,  capacidade  de  liderança,  autonomia  e
independência.

O  signo  em  que  ele  se  encontra  aponta  as  qualidades  de
sua  ousadia,  as  características  de  sua  agressividade  para
enfrentar  o  diaadia,  para  interferir  no  mundo,  agarrar  as
oportunidades  que  surgem,  lidar  com  os  problemas  que
aparecem e direcionar suas ações para a melhor  realização
dos seus projetos.

A  casa  em  que  ele  está  vai  apontar  quais  assuntos  o
estimulam  a  usar  essas  qualidades  e  características  para
agir e a buscar sua diferenciação no mundo, afirmando sua
personalidade,  demonstrando  iniciativa,  manifestando  sua
independência  e  autonomia,  correndo  riscos,  ousando  e
atacando a vida com coragem.

Marte

MARTE EM CAPRICÓRNIO

Para Capricórnio, um signo de terra, a expressão da carreira é fundamental,
assim como ser adulto, responsável, participar do mundo e da sociedade, ter
sucesso e ser reconhecido por seu esforço e trabalho.

MARTE  em  Capricórnio  direcionará  suas  ações  e  esforços  para  obter
resultados e recompensas materiais, poder, status e realização. É focado e
preocupado  com  o  futuro,  quando  não  puder  mais  trabalhar  e  tiver  que
desfrutar do que construiu. E acredita que o mundo só vai respeitálo por sua
competência e especialidade profissionais.

Para alcançar seus objetivos, aprendeu a  lidar muito bem com  limites, com
obstáculos  e  com  o  tempo.  É  paciente,  persistente,  realista,  pragmático,
preciso,  determinado  e  disciplinado.  É  orientado  para  profissões  nas  quais
possa expressar sua criatividade, coragem e ousadia marcianas conjugadas
com  as  habilidades  capricornianas  para  administração,  economia,
engenharias e  técnicas em geral ou acadêmicas e científicas; ou ainda por
atividades que envolvam a pesquisa e as ciências, a perícia, a qualidade e o
aperfeiçoamento, como desenvolvimento de empresas, produtos, mercados.

Você pode trabalhar sozinho ou em equipe, mas precisa exercer comando e
autoridade,  ter  negócio  próprio  ou  ocupar  cargo  de  proeminência.  Sabe
escolher  os  melhores  componentes  para  uma  equipe  e  liderála  com
autoridade, eficiência e controle.



MARTE NA CASA XII

Com Marte na casa XII, você vai dirigirse para atividades voltadas à busca
de sua  identidade, de sua verdadeira  vocação, para a busca de si mesmo
como  forma  de  obter  satisfação  íntima.  Qualquer  escolha  profissional  terá
que  fazer  sentido  para  você  e  levar  em  consideração  suas  crenças  e
inspirações, conjugadas com suas qualidades e habilidades marcianas.

Para  tanto,  você  conta  com  sensibilidade,  percepção,  imaginação  ativa,
criativa  e  intuitiva,  capacidade  de  adaptação  e  ecletismo. Conta  ainda  com
senso de  integração, visão de conjunto e poder de síntese que podem ser
aplicados  em  empreendimentos  ou  iniciativas  privadas  que  beneficiam  a
muitos.

Você  tem  tendência  assistencial  para  cuidar,  defender  ou  proteger  outras
pessoas  como  fazem  os  médicos,  terapeutas,  psicólogos,  policiais,
seguranças. Você ainda possui capacidades visionárias, vendo para onde as
massas se deslocam e antecipando tendências, assim como necessário nas
buscas científicas e tecnológicas ou na indústria da moda.

Pode vir a criar ou inventar atividade que leve em consideração a sociedade
como  um  todo,  ou  que  considere  uma  multiplicidade  de  assuntos  que  se
interdependem,  ou  ainda,  que  relacione  mundos  paralelos,  compare
macrocosmo  e  microcosmo  e  sua  interdependência,  como  necessário  na
imunologia,  microbiologia,  ecologia,  ou  mesmo  na  homeopatia  ou  no
desenvolvimento  de  medicamentos,  onde  fatores  só  se  juntam  com
conhecimento e sensibilidade.

Pode  ser  muito  influenciado  pelo  ambiente  de  trabalho  e  precisar  de
isolamento para se  refazer ou para produzir. Ou mesmo vir a se dedicar à
atividades  que  exijam  sigilo  e  discrição  como  pesquisas,  investigação  ou
psicanálise.

Cuide  para  não  trocar  de  atividade  com  freqüência  e  para  não  começar
várias atividades ao mesmo tempo e não desenvolver nenhuma até o fim.



O que significa Júpiter?

Expansão,  conhecimento,  prosperidade,  justiça,  fé  e
otimismo

Júpiter é o maior e mais brilhante planeta do sistema solar,
depois  do  Sol.  No  seu  mapa  astral,  significa  a  sua
capacidade  de  expansão  e  potencial  de  êxito  que  você
encontrará através da busca de conhecimentos teóricos que
ampliem  sua  visão  de  mundo  e  facilitem  seu
desenvolvimento:  estudos  superiores,  culturais,  científicos,
filosóficos, religiosos, morais e éticos.

Em  termos  vocacionais,  quando  Júpiter  ocupa  lugar  de
destaque no mapa, vai favorecer profissões decorrentes dos
conhecimentos  acima  citados  como  educação,  carreira
universitária, atividades ligadas às leis e à justiça (advogado,
juiz, procurador) ou à comunicação, marketing, propaganda,
ou  ainda  à  filosofia,  história,  geografia,  viagens  e  culturas
estrangeiras  como  turismo,  importação  e  exportação  ou
arqueologia, por exemplo. Ou mesmo, profissões esportivas
como atleta, treinador, personal trainer.

Júpiter  é  considerado  o  “grande  benéfico”  porque  atrai
oportunidades,  sorte  e  prosperidade,  emana  simpatia  e
porque  ajuda,  amplia,  expande,  favorece,  facilita,  fertiliza,
protege e enriquece.

A  casa  em  que  ele  se  encontra  revela  em  quais  assuntos
você  pode  expandir  seus  horizontes,  ultrapassar  seus
limites,  desenvolver  atividades  que  impliquem  em  estudo  e
conhecimento  teórico  e  onde  vai  encontrar  portas  abertas
que lhe promovam crescimento.

Aonde ele estiver é também onde você não gosta de rotina
e  monotonia,  onde  precisa  de  liberdade,  onde  quer
experimentar mais, ir mais longe, buscar o sentido da vida. É
também onde você encontra  fé, otimismo e esperança num
mundo melhor.

Por isso, quando por ventura, lhe faltar crença na vida, olhe
para  a  área  onde  você  tem  Júpiter  e  ele  vai  renovar  sua
inspiração para continuar.

Júpiter

JÚPITER NA CASA IX

Na  casa  IX,  Júpiter  vai  enfatizar  suas  qualidades  e  habilidades  pois  está
muito  bem  nesta  casa.  Você  vai  valorizar  as  atividades  e  profissões  que
ampliem seus horizontes de conhecimento e compreensão do significado da
existência humana.

Para  tanto,  possui  forte  tendência  intelectual,  interesse  cultural,  expressão
verbal  e  visão  de  longo  alcance  para  compreender  assuntos  filosóficos,
sistemas de pensamento,  teorias, códigos simbólicos,  religiões,  leis, ética e
justiça  como  necessário  aos  advogados,  juízes,  cientistas,  sacerdotes,
filósofos, concursados públicos, pareceristas.

Tem  talento  e  capacidade  de  divulgação  e  propagação  de  novas  idéias,
fundamentais  para  a  publicidade  e  propaganda,  comunicação,  marketing,
editoração, publicação e promoção de eventos culturais.

JÚpiter  favorece  escolhas  profissionais  que  incluam  aquisição  de
conhecimento  teórico,  estudos  permanentes,  disseminação  e  aplicação
dessa bagagem  intelectual  em atividades  como educação,  ensino  superior,
estudos filosóficos, carreira universitária.

Pode  favorecer  também  escolhas  que  proporcionem  aventuras,  práticas
corporais, esportivas, como atleta, professor de educação física, treinador ou
condicionador  físico, profissional de eventos ou de marketing esportivo. Ou
ainda viagens, contato com lugares distantes, povos e culturas estrangeiras
como  na  geografia,  aviação,  turismo,  hotelaria,  exportação  e  importação,
arqueologia, direito internacional.

Você vai atrair expansão, fama e prestígio porque acredita na prosperidade,
tem fé e otimismo. Gosta de tomar suas próprias decisões, ser independente
e ter liberdade no trabalho.

Em  qualquer  escolha,  você  utilizará  suas  qualidades  e  habilidades
jupiterianas  para  obter  prestígio  e  satisfação  intelectual.  Cuidado  com  a
arrogância,  o  autoritarismo e a  autoindulgência,  além de  certa  tendência  a
julgar os outros e a necessidade imperativa de sucesso.



O que significa Urano?

Inovação,  intuição,  inventividade,  atualização
permanente, ruptura com o velho em favor do novo.

Urano é um dos planetas do sistema solar que não se vê a
olho nu e por isso o associamos com parte de nossa mente
que não conhecemos, a mente inconsciente.

Urano  simboliza  seu  mental  ou  inteligência  superior  e  sua
capacidade de se rebelar sempre que “intuir” que seu projeto
de  vida  ou  sua  liberdade  estão  ameaçados.  Ele  rege  sua
criatividade,  inventividade,  autonomia,  independência,
capacidade de renovação, excentricidade e necessidade de
atualização permanente. Urano rege sobretudo sua intuição
e  percepção  mental  acelerada,  que  se  manifestam
repentinamente  através  de  insigths,  captações  sobre  o
futuro, viradas bruscas de vida ou mudanças repentinas que
lhe farão romper com velhos padrões, tradições e estruturas
para  deixar  entrar  o  novo,  o  progresso,  a  evolução,  a
contemporaneidade.

Em  termos  vocacionais,  tem  vários  atributos.  Por  reger  a
intuição, tem grande visão de futuro e pode antecipar tudo o
que  signifique  novas  tendências,  ciências  e  tecnologias  de
ponta  sejam  elas  científicas,  sociais,  políticas,  econômicas,
culturais  ou  de  comportamento,  a  serem  utilizadas  em
projetos  e  planejamento  futuro  de  empresas,  governos,
instituições.

Urano  rege  também  novas  profissões,  atividades  de  Nova
Era, inconvencionais, experimentais ou fora do comum como
astrologia,  metafísica,  antropologia,  astrofísica,  engenharia
aeroespacial,  física  quântica,  telecomunicações,
computação, mídias alternativas, como é o caso da internet.

Como significador de potência intelectual pode se dirigir para
qualquer  área  acadêmica  ou  científica,  principalmente  as
sociais  ou  matemáticas,  engenharias  elétrica  e  eletrônica,
além  de  atividades  autônomas  ou  independentes  como
consultor, assessor de empresas, representante de grupos.

Sua  posição  no mapa  indica  aonde  ou  em  quais  assuntos
você  vai  vivenciar  seus  efeitos,  rompendo  padrões,
arriscando, inovando, experimentando o novo para preservar
sua  capacidade  de  ser  único,  diferente,  original,
revolucionário  e  inconvencional,  lutando  contra  o
conformismo  e  a  mesmice.  Mas  deve  atentar  para  sua
rebeldia,  indisciplina e transgressão à regras e limites, assim
como  tendência a não cumprir  nenhuma  formalidade e não
respeitar  hierarquias  ou  autoridades,  que  podem  vir  a
prejudicálo no desenvolvimento profissional.

Urano

URANO NA CASA V

A V é a casa da expressão natural da personalidade, da satisfação de ser
quem se é, dos talentos pessoais, artísticos, vocacionais e especialmente no
seu  caso,  da  criatividade.  Urano  na  V  vai  se  esbaldar  e  querer  estar  em
evidência,  sentirse  especial,  único,  original,  centro  das  atenções,
reverenciado  e  reconhecido  pelos  seus  dotes  intelectuais,  criativos,
expressivos, intuitivos e de grande genialidade.

É também a casa do amor, da capacidade de gerar filhos, criações e obras
como se fosse uma extensão de você, como é necessário ao empreendedor,
inventor, educador, cientista, artista ou ator. Com Urano nesta posição, você
vai  demonstrar  quem  você  é  através  de  seus  talentos  e  habilidades
uranianos.

Você gosta de trabalhar se divertindo, buscar jogos eletrônicos superatuais
e se não o fizer terá que encontrar um hobby que o divirta ou se dirigir para a
área  de  entretenimento  e  diversão  pública  como  é  o  caso  do  engenheiro
elétrico,  de  controle  e  automação  de  brinquedos  de  parque  infantis  ou
brinquedos eletrônicos, desenvolvimento de softwares para crianças ou lazer
em geral.

Você tem grande poder de comunicação, aprecia desafios, improviso, riscos,
especulação, jogos e esportes.  Pode trabalhar bem com quem ama ou com
crianças,  como  educador,  orientador  pedagógico,  produtor  de  eventos
infantis.

Mas  terá  que  estar  sempre  no  centro  das  atividades  e  ser  eleito  por  sua
excentricidade e capacidade de ser incomum e de revolucionar. Conjugue as
habilidades de Urano e da casa V para descobrir como você pode ser genial
e imprimir seu vanguardismo e sua marca pessoal em tudo o que faz.



O que significa Netuno?

Inspiração,  mediunidade,  hipersensibilidade,
transmutação, integração

Netuno é um dos planetas do sistema solar que não se vê a
olho nu e por isso o associamos com parte de nossa mente
que não conhecemos, a mente inconsciente.

Ele  significa  a  nossa  hiperpercepção  e  hipersensibilidade
para captar os climas, o astral, a totalidade das situações e,
principalmente,  o que a  realidade não está mostrando. É a
percepção  extrasensorial,  que  todos  nós  possuímos,  uns
mais,  uns  menos  e  que  pode  nos  conduzir  à  captações
claras, sutis e precisas ou, ao contrário, nebulosas, difusas,
confusas como as ilusões e fantasias.

Em termos vocacionais tem inúmeros atributos. Uma de suas
maiores  habilidades  é  desmembrar  tudo  e  recombinar
novamente em muitas variações sobre o mesmo tema.

Como representante de senso estético apurado e excelente
noção  de  proporção,  ritmo,  cor  e  harmonia,  possui  muita
sensibilidade,  percepção,  imaginação  ativa  e  criativa,
inspiração,  captação  de  imagens  e  impressões,  além  de
adaptabilidade  e  ecletismo.  Por  isso,  pode  indicar  grande
talento artístico para ser aplicado em profissões como artes
plásticas,  fotografia,  cinema,  música,  dança,  poesia  ou  até
mesmo redação publicitária, criação de novelas, literatura.

Tem  fortes  habilidades  psíquicas  para  ver  o  que  não  está
escrito,  ouvir  o  que  não  está  sendo  dito,  perceber  outras
dimensões,  captar  a  totalidade.  Justo  por  isso,  é  um  dos
indicadores  de  profissões  ligadas  ao  inconsciente  coletivo
como  psicologia,  psiquiatria,  astrologia,  tarologia,
quiromancia,  hipnose,  terapia  de  vidas  passadas,  yoga,
filosofia  oriental,  meditação,  teologia,  religiões,  ocultismo,
metafísica.

Netuno  também  pode  influenciar  a  escolha  pela  área
assistencial  pois  se  empatiza  com  a  dor  alheia  e  tem  forte
instinto  para  cuidar,  assistir  e  proteger  os  doentes  e
incapacitados,  como  necessário  aos  médicos,  enfermeiros,
assistentes sociais, terapeutas, conselheiros, fisioterapeutas,
profissionais  de  reabilitação,  pessoas  que  praticam  a
caridade ou dirigem centros de bem estar social ou hospitais.

Netuno  tem  ainda  a  capacidade  de  misturar,  fundir,
alquimizar  ou  ainda  dissolver  assuntos,  elementos,
atividades  e  produzir  resultados  inesperados  como  na
química,  bioquímica,  farmacologia,  ou  na  siderurgia,  na
própria  alquimia,  na  alimentação,  na  combinação  de  vários
produtos,  objetos,  bebidas,  perfumes,  aromas,  cosméticos,
temperos, etc...

Por  possuir  as  capacidades  visionárias  já  citadas,  pode  ver
para  onde  vão  as  marés  e  antecipar  tendências  como
necessário  para  planejamento,  moda,  literatura  e  ciências
ocultas ou metafísicas.

Como  tem  visão  de  conjunto,  compreende  o  todo  e  a
interdependência  dos  elementos  em  jogo,  pode  vir  a
escolher uma atividade que beneficie a muitos, que leve em
consideração a sociedade como um  todo ou que considere
uma  multiplicidade  de  assuntos  que  se  interdependem,
como necessário por exemplo no comércio, na homeopatia,
antroposofia ou terapia floral, onde fatores só se juntam com
conhecimento e sensibilidade.

Netuno é o deus do mar e por isso rege atividades ligadas a
ele como oceanografia, pesca, biologia marinha, ecologia. E
finalmente  profissões  que  criem  ilusões  como  estilista,  ator,
produtor  de  espetáculos,  filmes,  maquiador,  vendedor  de
produtos  de  beleza  e  cosmética,  mágico,  palhaço,
ilusionista.

Sua posição  no mapa  indica  seu maior  ou menor  potencial
para compreender a totalidade da vida, se inspirar com ela e
expressar  sua  sensibilidade,  força  criativa,  senso  de
integração, poder de síntese, visão de conjunto e  todos os
efeitos acima descritos.

Netuno

NETUNO NA CASA VIII

Na  casa  VIII,  Netuno  vai  atrair  atividades  que  lhe  propiciem  poder  ou
recompensa  financeira.  Para  conquistálos  você  vai  utilizar  sua  habilidade
netunianas  conjugadas  com  as  habilidades  da  casa  VIII  em  lidar  com  os
recursos  alheios  sejam  eles  físicos,  materiais,  econômicos,  intelectuais,
emocionais  ou  psicológicos  como  fazem  os  advogados,  psicólogos,
reabilitadores  ou  os  que  lidam  com  finanças,  captação  de  recursos,
especulação ou ainda com atividade comissionada, participativa, franchising,
direitos autorais, royalties.

Sua  escolha  profissional  deve  abranger  a  aquisição  de  poder  –  sua maior
motivação.  Seu  poder  é  saber  lidar  com  a  crise  e  a  emergência,  gerando
cura,  regeneração  e  transformação  como  na  psiquiatria,  química,
farmacologia,  alquimia,  florais,  medicamentos  ou  medicina  holística,
homeopática, antroposófica, ortomolecular ou chinesa.

Tem atração pelo desconhecido, profundo e inconsciente, como necessário à
psicologia, pesquisa, ocultismo, esoterismo, alquimia.

Você trabalha melhor em parceria mas gosta de estar no comando. É muito
sensível e perceptivo, além de misterioso,  sedutor e envolvente e se auto
protege ao extremo para salvaguardar sua vulnerabilidade.



O que significa Plutão?

Inconsciente  coletivo,  reabilitação,  transformações
inevitáveis

Plutão é um dos planetas do sistema solar que não se vê a
olho nu e por isso o associamos com nossa mente que não
conhecemos, a mente inconsciente.

Ele  é  o  último  planeta  do  sistema  solar  e  por  isso  mesmo
“controla”  os  limites  externos  do  sistema,  assim  como  o Sol
controla  o  limite  interno.  Ou  seja,  o  Sol  é  o  condutor  de
nossa  personalidade  consciente  e  Plutão  o  condutor  do
inconsciente,  que mesmo  invisível,  possui  intensa  atividade
e pode dirigir nossos passos em busca de nós mesmos, nos
empurrando para o fundo, pressionando gradualmente para
aprofundar nosso autoconhecimento, eliminando as nossas
camadas  velhas,  superficiais  e  ultrapassadas,  para
atingirmos  nosso  centro  organizador,  adquirindo  maior
consciência  e  domínio  sobre  nós  mesmos,  principalmente
nas  situações  de  crise,  onde  é  preciso  mudar  para  não
morrer.

Em  termos  vocacionais,  Plutão  nos  habilita  a  lidar  com
nossos  parcos  recursos  nas  épocas  de  crise,  como  por
ocasião da morte ou de uma perda,  falência,  litígio,  fraude,
roubo,  traição,  rapto,  e  etc...,  ensinandonos  o  quanto
somos  fortes,  corajosos  e  habilidosos  em  transformar  dor  e
sofrimento  em  novas  possibilidades,  novas  energias,  novas
oportunidades  de  vida.  Plutão  reforma,  recupera,  restaura,
reconstrói, reabilita e cura.

Plutão sabe lidar muito bem com recursos sejam eles físicos,
materiais,  financeiros,  econômicos,  intelectuais,  emocionais
ou  psicológicos  como  fazem  os  advogados,  consultores,
tributaristas,  auditores,  fiscais,  médicos,  psicoterapeutas,
reabilitadores, policiais.

Na casa onde mora Plutão é onde sua escolha profissional
deve  abranger  autosuficiência    audácia  e  determinação
para  gerar  poder  –  sua  maior  motivação.  Seu  poder  ali  é
justamente  o  de  saber  lidar  com  a  crise  e  a  emergência,
gerando  cura,  regeneração  e  transformação  como  na
medicina, cirurgia em geral, psiquiatria, neurologia, genética,
oncologia,  sexologia,  ou  mesmo  química,  farmacologia,
alquimia,  ou  ainda  áreas  de  energia  como  siderúrgica  ou
transformação de matérias primas em energia como petróleo
em seus derivados.

Tem  ainda  grande  interesse  pelo  inconsciente,  pelo
desconhecido  e  profundo,  como  necessário  aos
pesquisadores,  psicólogos,  investigadores  ou  como  nas
áreas de engenharia genética, ciências ocultas, metafísica.

Na  área  onde  Plutão  está  você  poderá  trabalhar  bem
sozinho,  em  parceria  ou  em  grupo,  mas  sempre  desejará
exercer o comando e frequentemente terá que lidar com seu
controle  e  autoritarismo.  Nesta  casa,  você  é  cauteloso,
estratégico,  misterioso  e  sedutor,  e  se  autoprotege  ao
extremo para salvaguardar sua vulnerabilidade.

Plutão  no  mapa  natal  significa  a  necessidade  de  poder  e
controle e a capacidade de destruir para reconstruir, eliminar
para regenerar e aprofundar para transformar.

Plutão

PLUTÃO NA CASA VII

PLUTão  na  casa  VII  vai  direcionálo  para  profissões  ligadas  aos
relacionamentos com os outros ou ligadas à justiça.

Você  procurará  atividades  onde  suas  qualidades  e  habilidades  plutonianas
possam ser dirigidas ao público, a pessoas ou empresas    como consultor,
assessor  ou  conselheiro  como  é  o  caso  do  relações  públicas,  secretário,
assessor  de  gabinete,  representante  comercial,  assessor  jurídico,
econômicofinanceiro, social ou pessoal; ou ainda como profissionais liberais
que  prestam  serviços  que  beneficiam,  equilibram  ou  harmonizam  pessoas
como  é  o  caso  das  várias  modalidades  da  prática  médica,  terapêutica,
curativa.

Como  você  tem  senso  de  justiça  acima  da média  das  pessoas  comuns  e
pode se dirigir para qualquer área do direito como na advocacia, promotoria,
defensoria pública ou profissões que lidem com a justiça de modo geral.

PLUTão na VII vai buscar complementação para suas deficiências, formando
parcerias, associações, sociedades, contratos, processos e acordos com o
outro, pois a relação é o seu maior desafio. Mas deve prestar atenção para
sua  necessidade  de  comando  e  autoritarismo  pois,  na  VII,  o  grande
aprendizado é o da cooperação.



Conclusão

1.  Você possui uma concentração de
planetas  ou  um  “stellium”  no  signo
de  Leão  e  na  Casa  VII,  além  de
Capricórnio  e  na  Casa  XII.  Veja  ao
lado as descrições desses traços em
seu perfil.

2.  Todos  os  planetas  da  sua  tabela
com pontuação acima de 20 pontos
são determinantes vocacionais. No
seu caso são os seguintes:

Lua

Vênus

Saturno

Urano

Plutão

Palas

Releia  com  atenção  suas
interpretações  e  características  pois
são  significativos  e  relevantes
para a sua escolha profissiona.

E  saiba  que  ninguém  pode  fazer
essa  escolha  por  você.  Se  forem
muitas  as  direções  indicadas,  é
sinal  de  que  você  é  muito
talentoso  e  tem  múltiplas
habilidades.  É  claro  que  será  mais
difícil  fazer  sua  escolha  agora,  mas
sem  dúvida  você  também  terá
sempre  mais  campos  de  trabalho  e
mais jogo de cintura para enfrentar a
vida profissional lá fora.

3.  3)  Sua  assinatura  astrológica  é
dupla: Leão e Capricórnio. Releia os
textos  relativos  são  seus  regentes
que são Sol e Saturno.

Boa leitura, boa escolha, boa sorte!

TIPO 5  AUTOR / EXPRESSIVO / CENTRALIZADOR / REALIZADOR /
INDEPENDENTE
Leão, ênfase de casa 5, Sol angular

Características
É forte o elemento fogo. Portanto se autoexpressar, se exibir, se autopromover, se autoestimar,
ser  quem  é,  doarse  para  o  mundo  e  receber  aplausos,  é  sua  grande  necessidade.  Exibe
independência, exuberância, gosta de reconhecimento, popularidade e proeminência. Deve estar
atento para não escolher uma profissão apenas para atender as expectativas do pai.

Habilidades
Trabalha bem sozinho e com pessoas, mas prefere que haja audiência para aplaudilo. Tem forte
autonomia,  capacidade  de  liderança,  gestão  e  gerência  de  negócio.  Pode  trabalhar  bem  com
quem ama ou com crianças. Precisa dar vazão à sua facilidade de expressão, à sua criatividade
e  talento  artístico.  Gosta  de  trabalhar  se  divertindo  e  se  não  o  fizer  terá  que  cultivar
paralelamente por um hobby. Tem grande poder de comunicação. Aprecia desafios,  improviso,
risco, especulação, jogos, recreação e esportes.

Profissões à sua escolha podem ser
Ligadas à formação, entretenimento ou educação de crianças
indústria de brinquedos, recreação, parque de diversões; dono de escola, professor, educador
e  educador  físico,  psicólogo  infantil,  médico  pediatra  ou  obstetra,  pedagogo,  orientador
pedagógico;

Ligadas a jogos e especulação
especulação e risco, mercado de ações e de capitais, professor de recreação infantil; 

Expressão artística ou pessoal
artista,  ator,  cartunista,  dançarino,  músico,  artes  cênicas,  fotógrafo,  cineasta,  performático,
promotor de pessoas e talentos, educação artística; carnavalesco e promotor de espetáculos;

Em posição de liderança e comando
presidente, dono, administrador, gestor, diretor ou gerente de negócios ou de departamento;
planejamento  administrativo  e  econômico;  comandante,  capataz,  mestre,  supervisor;  piloto,
líder, inventor, criador;

Esporte e educação física
atleta, educador físico, quiropata, personal trainer; 

Medicina pediátrica, cardiológica, ortopédica, oftalmológica



TIPO 7  RP / ASSESSOR / CONSULTOR / ESTETA / DIPLOMATA /
MEDIADOR
Libra, ênfase de casa 7, Vênus angular

Características
É forte o elemento ar e, portanto, é dado aos relacionamentos e à comunicação, além de focado
na  busca  de  sua  identidade  através  das  relações  com  os  outros;  ou  através  da  arte.  Busca
harmonia e equilíbrio em  tudo que  faz e precisa viver cercado de beleza e estética. Gosta de
estar em movimento, de frequentar lugares públicos e atraentes. Busca compensação financeira
e aprecia conforto e refinamento. Deve ter cuidado com a timidez, a passividade ou tendência à
baixa autoestima que podem desenvolver um estilo lowprofile.

Habilidades
Não  funciona  sozinho  e  funciona muito melhor  em  dupla.  Tem  forte  aptidão  para  lidar  com  o
público ou com o outro, conhecer o outro, cuidar do outro, atender e entender o outro. Em alguns
casos,  trabalhar  com o  esposo  ou  sócio  pode  trazer mais  produtividade. É  dono  de  bastante
charme,  capacidade  de  sedução,  diplomacia,  amabilidade,  retórica.  Tem  senso  estético  bem
diferenciado, assim como equilíbrio de ritmos, cores e formas. Cultiva sempre boa aparência e
possui refinamento natural.

Profissões à sua escolha podem ser
As que lidem com o público, com o outro ou através do outro
conselheiro,  secretário  executivo,  consultor,  assessor,  contador;  médico  e  especialidades,
dentista  e  especialidades,  terapeuta,  fisioterapeuta,  fonoaudiólogo,  terapeuta  ocupacional,
psicólogo, astrólogo, numerólogo, quiromante; repórter, jornalista; relações públicas, diplomata,
embaixador,  mediador,  político,  relações  internacionais;  recursos  humanos;  tradutor  e
interprete; entrevistador, recrutador, instrutor universitário, pesquisador de mercado;

As que lidem com o senso estético
Artista plástico, escultor, ceramista, bailarino, performer, cinema e vídeo, designer, marchand,
dono  de  galeria  de  arte,  crítico  de  arte,  arquiteto,  decorador,  vitrinista,  estético,  modelo,
desenho industrial, educação artística, moda e estilo, confecção têxtil, músico, movelaria;

Lidar com o charme, o glamour e o social
Promotor e decorador de festas, floricultor;
produtor de eventos, produtor cultural, produtor editorial; relações públicas, publicitário; dono,
gestor, dirigente ou gerente de hotel, casa de espetáculos;

Ligadas à justiça e direitos humanos
Advogado, juiz, procurador, promotor público, desembargador, defensor público, mediador; 



TIPO 10  PLANEJADOR / DETERMINADO / AMBICIOSO /
MATERIALISTA/CONTROLADOR
Capricórnio, ênfase de casa 10, Saturno angular

Características
É  forte  o  elemento  terra.  A  expressão  da  carreira  é  fundamental  e  você  a  persegue  desde
pequeno, assim como busca ser adulto,  responsável, participar do mundo e da sociedade,  ter
sucesso  e  ser  reconhecido  por  seu  trabalho  e  esforço.  Tem  necessidade  de  crescer,  de  ter
resultados e recompensas materiais, status e realização. É focado e direcionado para o futuro,
quando não puder mais trabalhar e puder desfrutar do que construiu e acredita que o mundo só
então vai respeitálo. Gosta de exercer autoridade, almeja ter negócio próprio ou ocupar cargo
de proeminência.

Habilidades
Pode  trabalhar  sozinho  ou  construir  equipes. Para  atingir  seus  objetivos,  aprende  a  lidar  bem
com  limites  e  restrições.  É  paciente,  persistente,  realista,  pragmático,  concentrado,  preciso,
determinado,  competente  e  disciplinado.  É  orientado  para  o  detalhe,  a  pesquisa,  a  técnica,  a
qualidade e o aperfeiçoamento. Sabe detectar muito bem quem são os melhores componentes
para formar uma equipe e sabe liderála com mãos de ferro, autoridade e controle.

Profissões à sua escolha podem ser
As que valorizam o status, a autoridade, comando e posição social
Dono,  presidente,  empresário,  empreendedor,  administrador,  gestor,  gerente,  chefe,
autoridade ou pessoa de prestígio e  influência em áreas como planejamento, administração,
economia,  ciências  econômicas,  altarquias,  ministérios,  secretarias,  instituições  sociais
públicas ou privadas; 

As  que  valorizem  as  habilidades  técnicas,  científicas,  a  expertise,  a  perícia  ou  a
precisão
Parecerista; perito ou especialista em pesquisa de mercado, expert em pesquisas científicas,
acadêmicas ou tecnológicas; desenvolvimento de produtos, cientista, técnico ou recuperador
de  objetos  e  instrumentos  de  precisão;  astronomia,  história,  estatística,  física,  matemática,
química  ou  química  industrial;  administração  rural,  engenharia  agrícola,  meio  ambiente,
ecologia, meteorologia; engenharia industrial, civil, elétrica, eletrônica, de materiais, mecânica,
mecânica de precisão;  cirurgia médica ou dentária,  odontologia, prótese dentária,  quiropatia,
instrumentação;  arquivologia,  museologia,  controle  de  qualidade,  processamento  de  dados,
controladoria.

As que concretizem pesquisas em várias áreas da ciência ou da tecnologia

As  ligadas  à  administração,  economia  ou  planejamento  em  empresas,  governos,
instituições, universidades ou negocios



TIPO 12  ECLÉTICO / HUMANISTA / ARTÍSTICO / INSPIRADO /
SENSÍVEL / SONHADOR/PERCEPTIVO
Peixes, ênfase de casa 12, Netuno angular

Características
É  de  todos  os  signos  de  água,  o  mais  sensível  e  sensitivo.  Absorva  as  energias  externas,
introjetaas  e  devolveas  ao  mundo  transformadas  em  novas  formas.  E  é  justamente  aí  que
reside sua força e diferenciação
na  capacidade  de  captar  e  transmutar  o  externo  (pessoas  e  ambientes),  seja  sob  a  forma
intelectual, sensorial ou emocional adequandoo às mais diversas leituras da realidade. Por isso
mesmo  precisa  se  esforçar  para  adquirir  consciência  da  realidade  e  combinála  com  suas
crenças  e  inspirações,  dando  à  vida  sentido  e  significado.  Ele  nada  em  duas  direções  e  por
compreender  agudamente  a  natureza  humana,  pode  optar  por  fugir  dela  ou  transcendela,
desenvolvendo um mundo de fantasias e imaginação, quer seja por mecanismos escapistas ou
pela  criatividade  e  a  arte.  Quando  não  desenvolve  suas  habilidades  pode  se  voltar  para  o
trabalho doméstico ou para o  trabalho  ilícito. Pode trocar de atividade por desencantarse com
suas condições ou com seus aspectos muito comuns ou mundanos. Quando conjuga sonhos
com esforço e competência se realiza, podendo chegar aonde quiser. Sentese conectado com
uma  Força  Superior  e  tornase  profissionalmente  ilimitado.  Sua  grande  necessidade  de
relacionamentos  pode  conduzilos  à  abdicação  de  si  mesmo  e  ao  excesso  de  devoção  aos
outros.

Habilidades
É  motivado  pelas  suas  crenças  e  inspirações.  É  dotado  de  grande  sensibilidade,  grande
imaginação e grande percepção. Tem muita imaginação ativa, criativa e intuitiva. Tem acentuado
senso  estético,  habilidades mecânicas manuais,  forte  noção  de  proporção,  ritmo  e  harmonia.
Tem enorme senso de adequação, instinto de proteção, capacidade de ajustar o micro ao macro
e  viceversa,  compreensão  de  mundos  paralelos.  Tem  tendências  visionárias,  habilidades
psíquicas  e  potencialidade  de  leitura  dos  inconscientes  latentes  das  outras  pessoas,  grande
poder  de  síntese.  Quando  está  bem  equilibrado  emocionalmente  possui  capacidades  quase
ilimitadas. 

Profissões à sua escolha podem ser
Instinto de proteção/ suprir o outro/ cuidar da saúde física ou mental
Saúde,  médico  e  suas  especialidades,  radiologista,  anestesista,  enfermeiro,  assistente
hospitalar,  dietista, psicoterapeuta,  serviço ou assistente social,  samaritanos que cuidam de
velhos,  pobres  e  crianças  carentes,  psicoterapeuta,  psiquiatra,  terapeuta  ocupacional,
musicoterapeuta, naturologista, nutrologia; farmácia e bioquímica

Artes performáticas, artes plásticas, imaginação criadora, processos intelectuais
Novelista,  poeta,  compositor,  dramaturgo,  pintor,  redator  ou  diretor  de  arte  de  publicidade,
decorador, cinema e vídeo, artes plásticas, movelaria, artesão, desenhista, desenho industrial,
músico, bailarino, filósofo, cientista, matemático, historiador 

Glamour e ilusões
Estilista,  designer  de  moda,  artista,  maquiador,  esteta,  cirurgião  plástico;  mágico,  ator,
circense,  produtor  de  filmes,  fotógrafo;  representantes  de  vendas  de  produtos  femininos,
estética, cosmética, perfumaria

Intuição
Medium, tarólogo, astrólogo, quiromante, terapeuta;

Buscas religiosas, espirituais ou metafísicas
missionário, sacerdote, filosofias orientais, yoga, meditação, homeopatia, florais, antroposofia,
medicina chinesa, teologia

Sobrenatural ou inusitado
Oceanografia, exploração espacial, ficção científica, astronomia, física e astrofísica, astrologia,
numerologia, tarologia, ichinologia, quiromancia, terapias florais, aromaterapia

Mente inconsciente
Psicólogo, analista de sonhos, hipnotista, regressão a vidas passadas

Longa distância
Distribuidor, logístico, entregador, carteiro

Conselheiro de pessoas desambientadas
Reabilitação de drogados e viciados.

Ligadas ao mar
Pescador,  engenharia  de  pesca,  salvavidas,  nadador,  oceanografia  Viticultura  e  enologia,
oceanografia, 

Calçadista
Produtor de couro e calçados, confecção têxtil, moda e estilo;


