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Caro(a) Oscar,

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

http://www.vocacional.com.br/
mailto:contato@vocacional.com.br
mailto:contato@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 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  autoindulgência  e  necessidade  imperativa  de
sucesso que podem tornálo improdutivo.



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

SATURNO EM ÂNGULO

Ter  o  Saturno  num  dos  ângulos  do  mapa,  significa  que  você  é  Saturno,
aquele  que  sabe  aonde  quer  chegar  e  que  para  tanto  é  um  grande
planejador,  estruturador,  criador  de  alicerces,  construtor,  produtor  e  muito
trabalhado, porque quer atingir suas metas e ter uma colheita farta.

Você  tem  à  sua  disposição  muito  talento  para  lidar  com  economia  de
recursos,  uma  grande  capacidade  produtiva  e  de  organização  para
estabelecer  metas,  prioridades,  cronogramas,  além  de  muita  disciplina,
persistência,  paciência  e  consciência  de  que  precisará  imprimir  tempo,
esforço  e  dedicação  para  alcançar  seus  objetivos  de  criar  benefícios  que
permaneçam para sempre.

Você  ainda  tem  disponível  muita  capacidade  de  planejamento,
empreendimento,  administração,  pesquisa,  desenvolvimento,
aperfeiçoamento  e  aprimoramento  seja  de  produtos  ou  serviços,  além  de
capacidade  de  chefia,  supervisão  ou  comando  de  pessoas,  empresas,
governos, instituições, universidades.

Sua grande motivação é obter realização profissional, estabilidade, sucesso,
prestígio,  status,  poder  e  reconhecimento  por  sua  competência,  perícia,
especialidade. E você terá, porque ter Saturno num ângulo é garantia de um
futuro de sucesso profissional. E você tem sorte, pois pode utilizar toda a sua
competência  não  apenas  no  âmbito  pessoal,  mas  também  no  exercício
profissional. Veja mais detalhes no texto, observando a posição de Saturno
por signo e casa.



VÊNUS NA CASA VIII

Na  casa  VIII,  sua  Vênus  vai  atrair  atividades  que  lhe  propiciem  poder,
controle e ou recompensa financeira. Para conquistálos você vai utilizar sua
habilidade  em  lidar  com  os  recursos  alheios  sejam  eles  físicos,  materiais,
econômicos,  intelectuais,  emocionais  ou  psicológicos  como  fazem  os
advogados tributaristas, inventaristas, fiscais, psicoterapeutas.

Pode  também  vir  a  escolher  atividades  financeiras,  econômicas,  atuariais,
mercado de capitais,  captação de  recursos, especulação,  factoring,  leasing
ou  ainda  com  atividade  comissionada,  participativa,  franchising,  direitos
autorais, royalties.

Sua escolha profissional deve abranger a habilidade para gerar poder – sua
maior  motivação.  Seu  poder  é  saber  lidar  com  a  crise  e  a  emergência,
recuperar o que parece perdido, restaurar o envelhecido, fazer acordos que
pareciam impossíveis, como nos litígios, na restauração de obras de arte, ou
na  reciclagem  de  produtos;  ou  ainda  seu  poder  gera  cura,  regeneração  e
transformação  como  na  medicina,  cirurgia  plástica,  psiquiatria,  química,
farmacologia.

Você  tem  atração  pelo  desconhecido,  profundo,  pesquisa,  ocultismo  e
inconsciente,  como  os  psicólogos,  por  exemplo.  Você  trabalha  bem  em
parceria,  mas  gosta  de  estar  no  comando.  É  cauteloso,  estratégico,
misterioso,  sedutor,  envolvente  e  se  autoprotege  bastante  para
salvaguardar seus desejos e sua vulnerabilidade.




