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Caro(a) David,
Você está recebendo o seu miniperfil vocacional, com algumas dicas do seu mapa astral de nascimento, analisado através da Astrologia
Vocacional!
Se você se identificar e quiser uma análise mais completa, consulte as outras opções do site vocacional.com.br na página “Peça Aqui o Seu Perfil”.
Boa leitura!
Em caso de dúvida, entre em contato conosco pelo email:
contato@vocacional.com.br

O que significa Sol?

Sol
SOL EM CAPRICÓRNIO

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.

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.

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
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.

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 Urano?

Urano
URANO NA CASA V

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.

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.

