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Caro(a) Bob,

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

mailto:contato@vocacional.com.br
http://www.vocacional.com.br/
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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 GÊMEOS

Ser geminiano significa ter o Sol em Gêmeos, que é o grande mensageiro do
zodíaco.  Com  o  Sol  neste  signo,  você  possui  todas  as  habilidades
necessárias: grande capacidade para adquirir, transmitir e trocar informações
e conhecimento.

Você é muito inteligente, tem o poder da fala e da comunicação, de conhecer
pessoas e colocálas em contato, capacidade de negociação, articulação e
argumentação  como  necessário  ao  relações  públicas,  comerciante,
vendedor, escritor, jornalista, advogado. Tem também muita habilidade com a
voz  e  com  as  mãos,  como  necessário  ao  cantor,  locutor,  massagista,
radialista, professor.

É  muito  ativo,  ágil,  rápido,  eficiente,  adaptável,  versátil  e  curioso.  Precisa
trabalhar com outras pessoas pois a  troca de  informações ou de produtos,
além da comunicação, têm que estar sendo praticadas com freqüência, como
no  comércio,  meios  de  comunicação,  ensino  ou  imprensa,  marketing,
publicidade.

Necessita estar física e mentalmente ativo, de conviver com diversidade de
assuntos e de espaços e de se movimentar no  trabalho. Pode desenvolver
mais  de  uma  atividade  ao  mesmo  tempo  e  ou  função  paralela  para
complementar renda.

Tem muita  energia,  mas  pode  gastála  falando,  pensando  ou  dirigindo.  Por
isso,  aprenda  a  lidar  com  sua  tendência  à  inconstância,  superficialidade,
volubilidade e indecisão.



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

MERCÚRIO EM ÂNGULO

Ter o Mercúrio num dos ângulos do mapa, significa que você é Mercúrio, o
grande mensageiro do zodíaco, aquele que comunica, aquele que leva e traz
informações, faz associações, conexões, negociações, trocas.

Você  tem  à  sua  disposição  muita  inteligência,  capacidade  de  aprendizado,
associação, memória, entendimento e compreensão de tudo e de todos, além
de muita  capacidade  de  comunicação,  transmissão  de  conhecimento  e  de
idéias, e ainda muita habilidade para negociações, trocas, comercialização.

Tem  ainda  disponível  muita  agilidade,  atividade,  energia  física  e  mental,
habilidade  com as mãos,  talentos  com a palavra  e  com a  voz e  aparência
jovial.  Você  é  um  grande  comunicador,  ou  professor,  ou  comerciante,  ou
articulador,  ou  negociador,  ou  pensador,  ou  tradutor  e  tantas  outras
possibilidades.

E você tem sorte porque poderá oferecer toda a sua versatilidade ao mundo
não apenas no âmbito pessoal, mas  também no exercício profissional. Veja
mais detalhes no texto, observando a posição de Mercúrio 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.



MARTE NA CASA III

na  casa MARTE  III  vai  direcionálo  para  atividades  nas  quais  você  possa
estar em permanente troca de conhecimento ou informações, demonstrando
inteligência  e  capacidade  de  aprendizado,  assimilação  e  transmissão,  além
de  sua  capacidade  de  fazer  relacionamentos  e  a  trocar  suas  qualidades
marcianas com outras pessoas.

Sua escolha profissional deve passar por atividades em que possa buscar ou
difundir  conhecimento,  troca  de  informações  ou  pela  área  de  marketing  e
comunicação,  como  é  o  caso  do  jornalista,  repórter,  editor,  assessor  de
imprensa, escritor ou ainda por áreas que lidem com documentos, contratos
e papéis como advocacia, auditoria, arquivologia ou contabilidade.

Pode  também  favorecer o comércio ou atividades que  lidem com meios de
transportes,  trânsito ou deslocamento  físico, como vendedor de automóvel,
piloto,  profissional  de  distribuição  e  logística,  engenheiro  mecânico,
automotivo ou de tráfego.

Você  poderá  vir  a  trabalhar  com  irmãos  ou  colegas.  Tem  habilidade  para
negociações,  intermediação de negócios, articulação e argumentação, para
conhecer pessoas e pôlas em contato e para atividades nas quais utilize a
palavra, como professor, comunicador, locutor, radialista.


