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Caro(a) Justin,

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


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 PEIXES

Ser pisciano significa ter o Sol em Peixes, que dos signos de água é o mais
sensível  e  perceptivo.  E  é  justamente  aí  que  reside  sua  força  e
diferenciação:  na  capacidade  de  captar  as  energias  externas  na  sua
totalidade  e  adequálas  às  mais  diversas  leituras:  intelectual,  emocional,
sensorial, artística, psíquica, acadêmica...

Com o Sol neste signo, você é motivado pelas suas crenças e inspirações e
qualquer  profissão  que  escolha  terá  que  satisfazêlo  intimamente  e  fazer
sentido. Para tanto, você conta as já citadas sensibilidade e percepção, com
imaginação ativa e intuitiva, adaptabilidade e ecletismo. Tem senso estético
incomum,  talento  artístico,  noção  de  proporção,  imagem,  memória  visual,
ritmo  e  harmonia  que  podem  ser  aplicados  em  artes  plásticas,  cinema,
música,  fotografia,  cenografia,  produção,  iluminação  de  espetáculos  e
eventos.

Sua mente possui senso de integração, visão de conjunto, poder de síntese,
entendimento  do  macrocosmo  comparado  ao  microcosmo,  além  de
compreensão de mundos paralelos e linguagens simbólicas para aplicar em
atividades  que  beneficie  muitas  pessoas  como  literatura,  poesia,  ciências
metafísicas, bioquímicas ou farmacêuticas, ecologia, meioambiente e tantas
outras.

Com  forte  instinto assistencial, pode cuidar, proteger, nutrir outras pessoas
como  médico,  psicoterapeuta,  enfermeiro,  naturologista,  terapeuta.  Tem
tendências  visionárias,  habilidades  psíquicas  e  leitura  do  inconsciente
coletivo. Por  isso,  vê  para  onde as massas  se  deslocam e  pode antecipar
tendências em profissões como na moda, designer e estilo, medicina social,
pesquisas biomédicas ou científicas.

Você ainda aprecia todos os assuntos ligados ao mar, como pesca, biologia
marinha,  engenharia  naval  ou  de  aqüicultura,  oceanografia  e  também  tem
muito  talento  para  fundir  elementos,  fazer  misturas  e  criações  como  na
alquimia, viticultura, enologia, comércio ou produção de alimentos e bebidas.

Quando consegue conjugar seus sonhos com esforço e competência, pode
realizar  o  que  quiser.  Se  estiver  bem  equilibrado  emocionalmente,  possui
capacidades quase ilimitadas. Pode ser muito influenciado pelo ambiente de
trabalho e precisar de isolamento para se refazer.

Cuide para não trocar de atividade com freqüência, para não se envolver em
muitos assuntos ao mesmo tempo e não desenvolver nenhum e atente para
sua necessidade de relacionamentos que pode conduzilo à abdicação de si
mesmo e ao excesso de devoção aos outros.



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

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.



O que significa a Lua?

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, deixandoo seguro,
satisfeito, confortável e nutrido.

A Lua

LUA EM LIBRA

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 autoindulgência e a busca de prazer, conforto e satisfação
exagerados.




