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Cara Dilma,
Você está recebendo o seu perfil vocacional resumido, com algumas dicas do
seu mapa astral de nascimento, analisado através da astrologia!
Se você se identificar ou quiser uma análise mais completa, consulte as outras
opções do site www.vocacional.com.br na página “Compre aqui o seu Perfil Vocacional”.

Boa leitura!

O Sol
O que significa o 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 em Sagitário
Ser sagitariano significa ter o Sol em Sagitário, um signo de fogo que
busca identidade e realização pessoal ampliando seus horizontes intelectuais para compreender a natureza humana e o significado da vida.
Com o Sol neste signo, você possui forte capacidade intelectual, expressão verbal e visão de longo alcance para compreender assuntos filosóficos, sistemas de pensamento, códigos simbólicos, religiões, leis, ética
e justiça como advogado, juiz, cientista, sacerdote, filósofo, diplomata.
Tem talento e capacidade de divulgação, comunicação e propagação
de novas idéias como publicidade e propaganda, marketing, editoração,
promoção cultural Sua escolha profissional deve abranger a disseminação e aplicação de seu conhecimento em atividades como educação, ensino superior, estudos elevados, filosóficos, carreira universitária.
Pode ser também que suas escolhas proporcionem aventuras, práticas esportivas, educação física, viagens, contato com lugares distantes,
povos e culturas estrangeiras como aviação, pilotagem, atletismo, educação física, turismo, hotelaria, comércio exterior, arqueologia. Ou que
lhe ofereçam potencial de crescimento ou de viver seus ideais e perspectivas de vida.
Você necessita de expansão, fama e prestígio. Possui fortes ideais e
perspectivas de vida, além de acreditar na prosperidade, ter fé, esperança e otimismo. Precisa tomar decisões, ser independente e ter liberdade
no trabalho. Cuidado com a auto-indulgência e necessidade imperativa
de sucesso que podem torná-lo improdutivo.

O que significa VÊNUS?
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 imaginá-lo 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 expressá-la 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.

Vênus 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.
Vênus neste signo vai atrair situações e atividades nas quais possa
ter resultados e recompensas materiais, segurança, estabilidade, status
e realização. Você é preocupado com o futuro, quando não puder mais
trabalhar e tiver que desfrutar do que construiu. E acredita que o mundo
só vai respeitá-lo por sua competência e especialidade profissionais.
Para alcançar seus objetivos, aprendeu a lidar bem com limites, é prático, paciente, persistente, realista, pragmático, determinado e disciplinado. Suas escolhas profissionais vão expressar suas habilidades estéticas ou econômicas e administrativas, ou ainda que envolvam o detalhe,
a pesquisa, a técnica, a qualidade, o aperfeiçoamento.
Você poderá trabalhar sozinho ou em equipe, mas prefere exercer autoridade ou ocupar cargo de proeminência. Sabe escolher muito bem
os melhores componentes para uma equipe e liderá-la com eficiência e
controle.

O que significa A LUA?

Plutão na Casa 10

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..., ensinando-nos 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 auto-suficiência - 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, onco-

A casa X é importante para a área vocacional pois é aí que se colhem
os frutos profissionais de toda uma vida. Plutão na X vai direcioná-lo para
a realização profissional, estabilidade, sucesso, prestígio, status e poder
como meio de sentir-se 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.
Plutão nesta posição vai desejar obter resultados materiais ou concretos 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.
Plutão na casa X procura reconhecimento profissional como um especialista, uma autoridade no que faz, além de buscar posição de poder,
direção, destaque ou comando em instituições, empresas, áreas de governo, estado ou universidades. Com Plutão aí, você almeja participar
de elites, colher sucesso e reconhecimento da sociedade, utilizando suas
habilidades e talentos plutonianos.
Para alcançar seus objetivos, aprendeu a desafiar limites e é corajoso, audacioso, estratégico, misterioso, sedutor, ardiloso, determinado e
pragmático. Deve optar por profissões nas quais possa afirmar suas habilidades para planejamento, administração e finanças ou que envolvam
o detalhe e a precisão, a pesquisa e as ciências, a perícia e a técnica, a
qualidade e o aperfeiçoamento como economia, administração de empresas e indústrias ou mesmo a medicina, promovendo a recuperação,
restauração, reciclagem, transformação ou desenvolvimento de produtos, pessoas, empresas, matérias primas, energias ou objetos.
Pode trabalhar em equipe, mas procura exercer comando ou autoridade, ter negócio próprio ou ocupar cargo de proeminência, como os
cargos políticos, já que você tem talento para descobrir as engrenagens
de poder, de como subir até lá e de como se manter ali. Sabe selecionar
os melhores componentes para uma equipe e liderá-la com mãos de ferro, autoridade, eficiência e controle. Atente para o excesso de autoritarismo.
logia, 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 auto-protege 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.

