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Cara Pelé,
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 Ascendente
O que significa o ascendente?
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.

Ascendente em Leão
Leão é um signo de fogo, que por ser regido pelo Sol, reforça sua capacidade expressiva, espontaneidade e auto-estima. Portanto, ser quem
você é, ser autor, se sentir especial e reconhecido, doar seu coração para
o mundo e receber aplausos, é a sua grande realização.
Para isso, você conta com muita criatividade, teatralidade e talento artístico acentuados para aplicar em todo tipo de arte, espetáculos,
música, dança, teatro, cinema. Leão possui também muita autonomia,
independência, exuberância, popularidade e magnetismo que lhe possibilitam ser o centro das atenções ou o ator principal, ter capacidade de
liderança, comando de equipes e gerenciamento de negócios como necessário às pessoas de marketing, produtores, empreendedores, donos,
administradores ou diretores de empresas.
Pode trabalhar bem com quem ama ou com crianças em atividades ligadas ao entretenimento, educação, recreação, como educador, orientador pedagógico, produtor de eventos, marketing esportivo, ou até mesmo medicina, nas especialidades de pediatria, ginecologia e obstetrícia,
oftalmologia ou ortopedia, já que Leão também rege a coluna vertebral,
o coração e a visão.
Tem grande poder de comunicação e aprecia desafios, improviso, riscos, especulação e jogos. Sua energia física é tamanha, que sua presença
causa impacto e você deve usar sua aparência física na profissão, que
pode inclusive, dirigi-lo para as atividades esportivas como atleta profissional, ator, modelo fotográfico, orador.
De qualquer modo, você vai precisar sempre estar no centro das atividades que desenvolver, pois precisa de audiência e aplausos constantes.
Mas deve atentar para sua tendência à centralização excessiva. A posição
de Sol, regente do seu ascendente, vai lhe mostrar em que assuntos você
poderá descobrir melhor sua identidade e demonstrar as qualidades de
sua personalidade.

O Sol
O que significa o Sol?

Sol em Escorpião

Sua identidade, natureza essencial,
satisfação pessoal, liderança

Escorpião é um signo de água, embora não pareça, pois sua sensibilidade é controlada para não transparecer a ebulição emocional que
há por dentro. Com o Sol neste signo, você vai dirigir seus objetivos e
esforços para aquisição de poder, segurança e recompensa financeira
que podem ser conquistadas através de sua habilidade em lidar com os
recursos alheios, sejam eles físicos, materiais, econômicos, intelectuais,
emocionais ou psicológicos como advogado, auditor, fiscal, tributarista,
psicoterapeuta, por exemplo.

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.

Sua escolha profissional deve abranger auto-suficiência - audácia e
determinação para gerar poder – sua maior motivação. Seu poder é o
de lidar com a crise e a emergência, gerando recuperação, reabilitação,
reconstrução, regeneração, cura e transformação como necessário em
áreas da medicina como oncologia, cirurgia plástica, psiquiatria, genética, química, farmacologia.
Você também tem grande interesse pelo inconsciente, desconhecido,
profundo, pesquisa e ocultismo, como é o caso da psicologia, ciências
ocultas e metafísicas, investigação.
Trabalha bem sozinho, em parceria ou em grupo, mas possui energia
de comando e frequentemente terá que lidar com seu senso de autoridade/autoritarismo. É cauteloso, estratégico, misterioso, sedutor e corajoso
e se auto-protege ao extremo para salvaguardar sua vulnerabilidade.

O que significa
ângulo?

planetas em

Quando um planeta ocupa um dos ângulos do mapa astrológico, ele é determinante vocacional. Principalmente se ocupar o ângulo do Ascendente
ou do Meio-do-céu. Mas mesmo se
estiver no ângulo da casa IV ou da
casa VII, também exercerá forte influência na sua escolha profissional.

Urano em ângulo
Ter o Urano num dos ângulos do mapa, significa que você é Urano, um
grande transformador, revolucionário, rebelde, inovador, antecipador de
tendências. Você tem à sua disposição muita criatividade, intuição, inteligência superior, inventividade, inquietação física e mental, percepção
rápida e acelerada de tudo, além de muita independência, autonomia e
liberdade para experimentá-las.
Tem ainda disponível uma tremenda coragem e ousadia para romper
com o velho em nome do novo, da evolução, do porvir, se envolvendo
sempre em profissões que lidam com a atualidade. Tem visão de longo
alcance, intuições sobre o futuro, capacidade de inovação, inconvencionalidade e irreverência suficientes para transgredir regras, rompendo padrões em nome do progresso e da contemporaneidade.
E tem muita sorte, pois além de poder utilizar suas habilidades no âmbito pessoal, revolucionando sua vida de quando em quando, poderá
utilizá-las também no exercício profissional, trazendo benefícios à e evolução à sociedade da qual faz parte. Veja mais detalhes no texto, observando a posição de Urano por signo e casa.
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Mercúrio em Ângulo
Ter o Mercúrio num dos ângulos do mapa, significa que você é Mercúrio, o grande mensageiro do zodíaco, aquele que comunica, aquele que
leva e traz informações, faz associações, conexões, negociações, trocas.
Você tem à sua disposição muita inteligência, capacidade de aprendizado, associação, memória, entendimento e compreensão de tudo e
de todos, além de muita capacidade de comunicação, transmissão de
conhecimento e de idéias, e ainda muita habilidade para negociações,
trocas, comercialização.
Tem ainda disponível muita agilidade, atividade, energia física e mental, habilidade com as mãos, talentos com a palavra e com a voz e aparência jovial. Você é um grande comunicador, ou professor, ou comerciante, ou articulador, ou negociador, ou pensador, ou tradutor e tantas
outras possibilidades.
E você tem sorte porque poderá oferecer toda a sua versatilidade ao
mundo não apenas no âmbito pessoal, mas também no exercício profissional. Veja mais detalhes no texto, observando a posição de Mercúrio

