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Cara Marina,
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 Aquário
Ser aquariano significa ter o Sol em Aquário, o signo de ar que enfatiza
a capacidade intelectual, a sociabilidade e os relacionamentos em grupo. Com o Sol neste signo, você possui superioridade intelectual, muita
criatividade e intuição para ciências humanas, sociais, econômicas ou
tecnológicas, como sociologia, antropologia, ciência política, história,
geografia, ciência da computação.
Busca profissões em possa se diferenciar, ocupações fora do comum,
sem cartão de ponto, em horários não usuais, como astrólogo, astrofísico, astronauta, engenheiro aeroespacial, meteorologista.
Tem facilidade em adquirir know-how técnico e em desenvolver sistema de pensamento, teoria ou especialização como elétrica, eletrônica,
ciência e tecnologia. 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 globalização, mídias eletrônicas, telecomunicações, era digital,
economia sustentável.
É inovador, inventivo, original, excitado mentalmente e dado a mudanças repentinas. Deve atentar para sua rebeldia, indisciplina e transgressão a regras e limites, que podem prejudicá-lo no âmbito profissional.
É bom nos relacionamentos, valoriza os colegas, busca o reconhecimento deles e pode se dar muito bem treinando, recrutando e selecionando recursos humanos. Mas prefere sentir independência, autonomia
e liberdade. É raro, mas podem existir tipos aquarianos mais rotineiros.

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
auto-conhecimento, 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.

Plutão em Virgem
Plutão na casa VII vai direcioná-lo 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, econômico-financeiro, 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 co-operação.

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 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.

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

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 po-

derá 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.

O que significa A LUA?

Lua em Libra

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, deixando-o seguro, satisfeito, confortável e nutrido.

Com a Lua em Libra você se sente seguro e satisfeito quando está
em atividades que envolvam uma ou mais pessoas. Para você qualquer
atividade deve envolver parceria, relação interpessoal ou interação com
público como necessário nas profissões de relações públicas, aconselhamento, terapias, consultorias ou assessorias diversas.
Neste signo, a Lua também favorece atividades que valorizem o belo e
a harmonia como as ligadas às artes e estética: artes plásticas, desenho,
arquitetura, moda e beleza, por exemplo.
Você tem senso de justiça acima da média, como simboliza a própria
balança, necessários para profissões como advocacia ou profissões ligadas à justiça em geral.
Gosta de lugares públicos e atraentes, precisa sempre estar acompanhado, ter contato social, se sentir atraente, sedutor, popular, ser aceito e
apreciado. Tem muito charme, capacidade de sedução, amabilidade, boa
aparência e refinamento naturais.
Busca sempre reciprocidade nas relações, é cooperativo, conciliador,
diplomático, liberal, franco, justo, equilibrado e muito sociável. Deve
atentar apenas para sua auto-indulgência e a busca de prazer, conforto
e satisfação exagerados.
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 prejudicá-lo profissionalmente.

