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Caro(a) Tom,
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 AQUÁRIO

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 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 knowhow 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 prejudicálo 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 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.

VÊNUS 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 de criatividade. A
Vênus na V vai atrair atividades em que você possa se expressar, ser autor,
estar em evidência, sentirse especial, centro das atenções, querido,
reverenciado e reconhecido pelo que você naturalmente é e expressa:
beleza, charme, carisma, teatralidade, refinamento, além de sua capacidade
de espalhar afeto, harmonia, satisfação e boa vontade.
É também a casa do amor, da capacidade de amar, gerar filhos, criações e
obras como se fossem uma extensão de você, como fazem os artistas
plásticos, modelos, músicos, escultores e toda sorte de artistas e atores.
Você gosta de trabalhar se divertindo e se não o fizer terá que encontrar um
hobby que o divirta ou poderá escolher atividades ligadas ao entretenimento
ou lazer, como cinema, teatro, produção de eventos, promoter de festas,
lançamentos, desfiles, espetáculos.
Com a Vênus nesta posição, você vai atrair situações nas quais possa
demonstrar seus talentos e habilidades venusianas, podendo vir a trabalhar
com quem ama ou com crianças em profissões como educador, professor,
orientador pedagógico. Você tem poder de comunicação e de sedução,
aprecia fazer o que gosta, aprecia jogos, especulação e atividades ligadas
ao corpo, como a dança ou a moda, por exemplo. Mas qualquer escolha que
venha a fazer deve satisfazer seu desejo de estar sempre no centro das
atenções. Atente para sua tendência ao narcisismo.

