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***** INTRODUÇÃO *****

   Este relatório foi desenhado para ajudar-te a encontrar tua verdadeira vocação. Ao longo do mesmo se
analisam tuas características pessoais, as inibições ou potenciais planetários, teu potencial desaproveitado, o

carma, a criatividade, as condições para ganhar dinheiro, o trabalho em relação de dependência, etc.

Finalmente, encontrarás uma síntese de tudo que te ajudará a resumir e clarificar teu sentido de missão nesta

vida. Ao longo do relatório se dão numerosas indicações de possíveis trabalhos ou profissões afins com tuas
influências astrológicas; é conveniente que deixes decantar dentro de ti esta informação durante algum tempo,

para que, finalmente, tua própria intuição te mostre a melhor escolha.

***** DADOS ASTROLÓGICOS DE NASCIMENTO *****

A carta natal é um mapa do céu que mostra as posições astrológicas
no momento e lugar do nascimento. Para o benefício dos estudiosos e

interessados por astrologia, estas posições e outros dados técnicos

listam-se a seguir:

Sol       4 Esc 03              Netuno  23 Esc 21
Lua      24 Leo 47              Plutão  21 Vir 57
Mercúrio 13 Esc 53              Asc     27 Cân 53
Vênus    18 Vir 04              MC      16 Ari 45
Marte     3 Cap 45              2ª Cúsp 21 Leo 33
Júpiter   1 Vir 22              3ª Cúsp 16 Vir 10
Saturno   7 Ari 09              5ª Cúsp 24 Esc 22
Urano    27 Vir 12              6ª Cúsp 29 Sag 59

Tropical  Regiomontanus   Hora Adiantada observada
GMT: 04:16:00   Zona Horária: 5 horas Oeste

Lat. e Long. de Nascimento: 33 N 44 56 84 O 23 17

Aspectos e orbes
Conjunção :  7 Gr. 00 Min
Oposição  :  6 Gr. 00 Min
Quadratura:  6 Gr. 00 Min
Trígono   :  6 Gr. 00 Min
Sextil    :  4 Gr. 00 Min
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***** Capítulo 1 *****

A Individualidade. Características da Personalidade.

As Necessidades Emocionais. A Mentalidade.

   Para encontrar a profissão ideal, primeiramente deves conhecer-te a ti mesma. Há atividades que te serão

afins, de acordo com tua natureza, e outras não. O trabalho ideal deverá favorecer a expressão de tua

individualidade (Sol) e tua personalidade (Ascendente), satisfazer tuas necessidades emocionais (Lua), e permitir
o desenvolvimento de teu intelecto (Mercúrio).

TUA ESSÊNCIA - Sol em Escorpião

   Julia, nasceste sob o signo de Escorpião e teus planetas regentes são Marte e Plutão, os quais te dotam de

uma grande energia e te tornam invencível em todos os aspectos.

   Teu signo solar é FIXO e isso te levará a cumprir uma função de organizadora, seja do pensamento ou da

ação. Tua atitude é firme, perseverante, estável e decidida. Tens a habilidade de te concentrares profundamente
em teus projetos e de permanecer firme em teus propósitos. Apesar disso, deverás cultivar certa flexibilidade,
evitando a obstinação e o egoísmo.

   Escorpião é um signo de AGUA o que te torna receptiva e profunda. O êxito de teus projetos depende quase
que exclusivamente de teu estado emocional. Necessitas sentir que tens controle ou poder no lugar onde
trabalhas.

   És uma pessoa intensa, fogosa, passional e extremista. Não aprecias as meias-situações, indefinidas ou

cinzentas. Viverás cada momento de tua vida com muita intensidade e tuas emoções serão profundas e muito
duradouras. Contas com uma forte intuição que te permitirá perceber o resultado de uma situação antes que

ocorra, e que também te ajudará a descobrir as mentiras das pessoas ao teu redor.

   És muito nobre e direta com tuas opiniões. Estás disposta a doar-te por inteiro para as pessoas que amas e

exiges a mesma resposta para te sentires feliz. Quando sofres uma decepção, cortas por completo com a pessoa
ou com o empreendimento e, a maioria das vezes, para sempre. Não poderás permanecer muito tempo quieta, a

grande quantidade de energia com a qual contas te levará a estar em ação constante. Perderás a paciência com
facilidade e tuas explosões de aborrecimento serão temidas. É provável que ao longo de tua vida sofras crises

profundas e totais que mudarão teu rumo completamente, e renascerás das mesmas cada vez mais forte e tenaz.

   Julia, nasceste para dirigir, criar, investigar e curar. Tuas idéias fixas e tua perseverança te tornam líder em

qualquer lugar que te desenvolveres. Uma de tuas missões é proteger aos outros, ensinar a agir com valentia e
coragem, ensinar a viver o amor com toda sua intensidade. Nasceste para revelar segredos da natureza, para

investigar assuntos profundos, para curar os outros e regenerar teu meio ambiente.

   Para evoluir, teu espírito necessita aprender a controlar a agressividade, a ansiedade, a intolerância e a

tendência a ser vingativo. Deves encontrar a forma de dominar os ciúmes, tua tendência a manipular e a
controlar tudo, tua atitude extremista e inflexível que, ainda que te leve a perder, não mudarás. Deves evitar a

violência, o egoísmo e a tendência a ser destrutiva.

TUA PERSONALIDADE - Ascendente Câncer

   Os demais te vêm como uma pessoa caseira, afetiva e algo tímida. Te desenvolves de uma forma suave,
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calorosa e evitas as situações violentas ou agressivas. Tua delicadeza transmite a sensibilidade de teu espírito.

   Mostras um grande apego para com tua família e também para com tuas amigas, as quais provavelmente serão
as mesmas desde tua infância. És muito protetora e tens um instinto maternal muito desenvolvido, o qual te leva a

preocupar-te por todos. Estás sempre disposta a ajudar e, seguidamente, sofres mais pelos problemas dos

outros que pelos teus. Devido a tua grande sensibilidade podes ver-te ferida com facilidade e, se teu signo solar

não te faz um pouco mais segura, então tenderás à solidão e a melancolia.

   A profissão que escolheres deverá dar-te segurança, estabilidade e a sensação de que és útil e que necessitam

de ti; evita trabalhar em um lugar ruidoso, tenso ou muito solitário.

TUA NECESSIDADE EMOCIONAL - Lua em Leão

   Tuas emoções são intensas, fogosas, firmes e duradouras. És fiel aos teus afetos e reclamas o mesmo.

Começas tudo com intensidade e estás disposta a vencer cada obstáculo que se interponha em teu caminho.
Expressarás teus sentimentos livre e amplamente, chegando à dramatização ou ao exagêro dos mesmos. És
simpática, positiva e entusiasta. Contagiarás com teu humor aos demais, e te tornarás líder de grupo com relativa

facilidade. Gostas de proteger as pessoas que estão em inferioridade de condições, e te rebelas frente as

injustiças.

   És muito direta e sincera em tua expressão, o que pode levar-te por um lado, a ter amigos muito leais e, por

outro, pode te criar conflitos por falta de tato ou paciência com os demais. Deves evitar a tendência a adotar
uma posição arrogante, autoritária ou de soberba.

   Buscas reconhecimento a teus esforços e demonstrações de aceitação. És muito criativa e colocas teu toque

pessoal em cada coisa que fazes. Exercerás um magnetismo poderoso sobre os demais, o que faz com que seja
impossível esquecer-te.

   Em tua mente subconsciente jaz um forte desejo de ter poder. É provável que em vidas anteriores tenhas
alcançado posições de realeza ou prestígio social, por isso agora buscas reconhecimento e esplendor. Te sentes

insegura quando não recebes o aplauso e a aprovação que buscas, ou quando não ocupas a posição que crês
merecer. Nesta vida tens que aprender a respeitar a existência dos outros, compreendendo e aceitando suas

realidades; tens que reconhecer teus próprios erros em lugar de projetá-los, agir com nobreza e simplicidade, e
utilizar as posições de poder que chegares a ocupar para beneficiar a evolução social.

   A profissão que escolheres deverá satisfazer tua necessidade emocional de chamar a atenção, de encontrar
aprovação nos demais, de sobressair, de ser líder. A mesma deverá fomentar a possibilidade de desenvolver tua

criatividade, tua generosidade e a expressão de tua originalidade. Necessitas sentir que és única, especial e

distinguida.

TUA MENTALIDADE - Mercúrio em Escorpião

   Tua mente é muito indagadora e intuitiva. Te interessas por tudo que é misterioso, oculto ou sem resolver. Tua

capacidade indagativa te levará a investigar e a estudar metafísica, ocultismo e os mistérios da vida em geral.

Gostas de descobrir os segredos dos demais e sabes guardar muito bem os teus. Teu raciocínio lógico se pode

ver alterado por teu mundo emocional tão intenso. É importante que não tomes decisões quando estiveres
aborrecida, porque nesses momentos perdes a tua coerência. Tens um senso de humor agudo e sarcástico. Em
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geral expressas tuas idéias tal como as pensas, sem delicadeza nem refinamento. Para muitas pessoas parecerás

agressiva por tua forma de ser, tão franca e direta. Tuas idéias são fixas e inarredáveis, uma vez que tenhas

decidido fazer algo dificilmente mudarás. Não tens temores que te inibam, e desafias qualquer autoridade.

   Tua forma de comunicar-te pode ser algo limitada devido a tua desconfiança. Tens poucos amigos íntimos,

com quem compartilhas plenamente tua vida. Deves aprender a ser mais flexível, adaptável às situações e a não

ser tão caprichosa e dominadora.
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***** Capítulo 2 *****

O Poder e as Emoções. Inibições e Potenciações.

Talentos Ocultos ou Desaproveitados. Carma.

   A colocação dos planetas nas casas e a relação entre eles pode aumentar ou diminuir sua potência. Os

aspectos do Sol têm relação com nossa idéia de poder; os da Lua afetam o mundo emocional e se manifestam a

nível inconsciente.

Aspectos que afetam tua INDIVIDUALIDADE

Sol em 4ª casa

   O êxito em tua vida está relacionado aos negócios com bens de raiz, ou se te dedicas a algo humanitário, esta

influência te leva a ser uma psicóloga natural.

   Esta posição do Sol favorece muito a maturidade de tua vida fazendo dela um período pleno e de grandes
realizações. Te sentirás muito orgulhosa de ti mesma e do que tiveres atingido ao longo de tua existência. É
provável que nesse período encontres muito reconhecimento ao teu trabalho, e recebas certos prêmios ou

honras.

Sol Sextil Marte:

   Te verás atraída pelos empreendimentos que implicam em certo risco ou exigem um grande poder de decisão,
porque te sentes com a força necessária para vencer qualquer obstáculo. És muito positiva, franca, aberta e

direta com tuas opiniões. Estarás disposta a ajudar a quem o necessite, e serás um ponto de apoio para muitas
pessoas ao teu redor.

Sol Sextil Júpiter:

   Tens uma atitude otimista que te levará a atingir o que te propuzeres sem muito esforço. Irradiarás felicidade e
entusiasmo às pessoas ao teu redor, o que aumentará tua popularidade e a possibilidade de receber favores da

parte daqueles que te querem bem. É provável que tendas um tanto à preguiça e a comodidade. Teu otimismo
pode levar-te a analisar as situações ligeiramente, e a descuidar dos detalhes. De qualquer forma, sempre terás

um toque de sorte que te ajudará a seguir adiante.

Aspectos que afetam tuas EMOÇÕES

Lua na 2ª casa

   Julia, tens capacidade para os negócios, especialmente aqueles que te mantenham em contato com o público,
ou que se vinculem ao mundo da mulher. Ganharás muito dinheiro, se teu trabalho se relacionar a algo similar.

Tens que aprender a confiar em tuas próprias idéias e intuições, e a perseverar nas mesmas. É provável que teus

ganhos sejam flutuantes, e raramente terás uma entrada de dinheiro igual todos os meses. Por isso, é necessário
que aprendas a economizar e a administrar bem teus ganhos. Com relação ao dinheiro, podes adotar atitudes

extremas: ser muito generosa, ou ao contrário. Teus estados de ânimo influirão determinando qual será o caso.

Lua Conjunção Júpiter:
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   Mostrarás bom humor e gozarás de popularidade à tua volta. Te mostras como uma pessoa leal, honrada e

reta, o que te leva a manter boas amizades, especialmente femininas, e relações em geral. Terás muita sorte e

êxito em geral em tua vida, graças à atitude otimista que adotas. Sentes desejos de expandir teus horizontes,
tanto materiais como espirituais, o que te levará a estudar, trabalhar, viajar e a comunicar-te com os demais.

Este aspecto astrológico é considerado como um dos mais afortunados, e te dará proteção e a ajuda necessária

para atravessar qualquer crise. Se te inclinares por alguma atividade filantrópica, podes chegar a ser um grande

bem para a humanidade.

Lua Quadratura Netuno:

   És muito recpetiva a tudo que sucede ao teu redor e podes chegar a carregar-te de energia negativa, quando

presencias brigas ou situações angustiantes. É provável que sejas medrosa, e que tendas a escapar das situações

que te assustem. Se não estiveres consciente dos teus próprios medos, podes ver-te inclinada para algum tipo de

vício ou então, a trabalhar desmedidamente.

   Tens habilidade para a música e mostrarás muita inspiração. Além disso, teus canais receptivos te levarão a

interessar-te pelos assuntos espirituais e misteriosos.

TALENTOS OCULTOS - Gêmeos na cúspide casa 12

   Descuidas por completo tua capacidade intelectual. Se abandonaste teus estudos, deverás preocupar-te em

retomá-los fazendo o esforço que for necessário. Se terminaste alguma carreira, preocupa-te em continuar
crescendo intelectualmente. Deves valorizar tuas idéias, tua genialidade e tua capacidade para conceber projetos

novos e originais. É provável que mostres muita timidez e não sejas capaz de dar-te teu lugar no mundo.
Deverás melhorar tua forma de comunicar-te, aprendendo a dizer o que realmente pensas e queres sem temor.

Tens a tendência a pensar demasiado os passos que vais dar, e finalmente não dás nenhum.

   Por outro lado, esta influência pode levar-te a sofrer problemas ou estafas com irmãos (se os tens), vizinhos ou

parentes. Se emprestas dinheiro, te será difícil recuperá-lo.
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***** Capítulo 3 *****

Princípios de Expansão (Júpiter) e Retração (Saturno).

Dar e Receber.

PRINCÍPIO DE EXPANSÃO - Júpiter em Virgem

   Teu sentido de expansão se encontra em detrimento, o que significa que te impões a ti mesma certos limites e
restrições. Cresceste desenvolvendo um sentido construtivo do dever, aprendendo a assumir responsabilidades

e fazendo coisas úteis para o mundo, e teu êxito material se baseia nestes princípios. Entretanto, podes ser

bastante timida, e tenderes a desacreditar nas próprias habilidades. É importante que aprendas a desenvolver teu
idealismo com liberdade e a confiar em tuas próprias iniciativas. Te sentes muito bem trabalhando para os outros

e cumprindo tuas tarefas.

Júpiter na 2ª casa

   Terás muito êxito no mundo dos negócios e ganharás muito dinheiro ao longo de tua vida. Entretanto, deverás

aprender a ter disciplina e a não ser gastadora, porque  poderias chegar a criar-te problemas. A expansão
material a poderás atingir através de investimentos, negócios de importação-exportação, em viagens e na Bolsa.
Terás muitas posses porque elas significarão tua segurança e proteção, e ocasionalmente serás muito generosa e

as compartilharás com teus seres queridos.

Júpiter Conjunção Lua:

   Em teu plano inconsciente, conténs uma idéia muito positiva sobre a vida e a abundância do Universo.
Expressa tuas emoções com liberdade, especialmente teu otimismo e alegria. Trata de ser consciente de tuas

atitudes, e aceita teu próprio poder para expandir-te.

Júpiter Trígono Marte

   Tens capacidade para liderar graças a tua amplitude de critério. Sobressais por tua lealdade, orgulho,

confiança e espírito liberal. És muito protetora com teus amigos e família, e tens um sadio senso de justiça. Te
interessarão tanto os esportes, como a política e as viagens. É provável que alcances um bom nível econômico

ao longo de tua vida, e vivas muito confortavelmente. Serás uma verdadeira idealista, pela grande convicção que
tens em tuas próprias crenças.

Júpiter Sextil Sol:

   Tens uma idéia muito positiva sobre a abundância do Universo. Acreditas em tua própria prosperidade, e és
generosa com os demais. Tua atitude positiva e alegre, e otimista te ajudará a expandir teus empreendimentos, a

melhorar teus rendimentos e a desfrutar do que faças.

PRINCÍPIO DE RETRAÇÃO: Saturno em Aries

   O princípio de inibição afeta a expressão de tua autoridade. Podes ter muita energia contida ou reprimida, que

tens que aprender a canalizar. Também podes ser muito egocêntrica e mostrar dificuldade em reconhecer os
direitos dos demais. Teus medos internos te levarão a buscar segurança. Aprenderás com o tempo a ser uma

pessoa independente, a não esperar aprovação e a tomar decisões com teu próprio critério. Além disso, serás

uma pessoa muito cautelosa e cuidadosa, e preferirás as atividades ordenadas, onde se define claramente o que

está bem e o que está mal. Para soltar as energias negativas acumuladas em teu corpo físico, te beneficiará
sobremaneira a prática de algum esporte ou exercício diário.

7



Saturno na 9ª casa

   Tens uma visão cautelosa e conservadora da vida. Tua atitude em geral será a de uma pessoa precavida, que

consegue tudo na vida com preparação e trabalho duro. Tua aproximação aos problemas será sistemática,

buscando soluções práticas. Podes chegar a ser um pouco estruturada em tua forma de pensar, podendo

sobressair em ciências e matemática. Com esta posição astrológica poderás sobressair também como
professora, cientista ou metafísica. Te sentirás atraída pelas longas viagens e em conhecer os países estrangeiros,

ainda que em tua vida apresentarás dificuldades e demoras para realizá-los. Tua frustação maior será a de não

alcançar o nível acadêmico que sonhas, ou a de não poder visitar as terras longínquas que anseias por conhecer.

Saturno Quadratura Marte

   Teu comportamento pode alternar entre a agressividade e a apatia. Também podes mostrar um forte egoísmo,

que dificultará tua relação com os demais. Deverás aprender a flexibilizar-te, e a expressar teus desejos com
mais suavidade. Apesar de contar com muitas energias, podes não ter a habilidade de dirigí-las ordenadamente

para teus propósitos. Podem existir inibições em teu interior que não te permitem expressar tua disconformidade,
e que te levam a abrigar longos rancores. É provável que existam fortes desacordos com teu chefe, ou outras
pessoas com poder, e que a relação seja muito tensa entre vocês.

   O êxito na vida depende em grande medida do equilíbrio entre o dar e o receber, o expandir e o retrair-se.
Lembra sempre que o único fracasso que existe é o deixar de tentar.
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***** Capítulo 4 *****

O Dinheiro. Fontes de Ingresso.

O Trabalho em Relação de Dependência.

   Em seguida se descrevem algumas das fontes prováveis para ganhar dinheiro. Elas podem coincidir ou não

com a vocação profissional.

O DINHEIRO - Leão na cúspide 2ª casa

   Ao longo de tua vida, poderás alcançar postos importantes no trabalho, que te permitirão ter bons

rendimentos monetários. Ocuparás um cargo hierárquico importante em alguma instituição, ou empresa

destacada. Por outro lado, terás gastos muito grandes devido a que gostarás de viver bem e com certo luxo.

   Além disso, existe a possibilidade de ganhar dinheiro em negócios especulativos, investimentos de risco, azar,
apostas e também em tarefas relacionadas ao campo da educação, as crianças, a arte ou o entretenimento.

Lua na 2ª casa

   Os ganhos de dinheiro estão diretamente relacionados ao público, ao mundo da mulher ou aos serviços

relacionados à alimentação, à nutrição, às emoções, ou ao entretenimento. Ganharás muito dinheiro se teu
trabalho se relaciona a algo assim, porém deves aprender a organizar-te, já que teus ganhos serão flutuantes.

Júpiter na 2ª casa

   Terás muito êxito no mundo dos negócios, e ganharás muito dinheiro ao longo de tua vida. Entretanto, deverás
aprender a ter disciplina e a não ser gastadora, porque então poderias chegar a criar-te problemas. Poderás

ganhar em investimentos, em importações-exportações, em viagens e na Bolsa, ou em profissões vinculadas à
administração da justiça, governo, educação, literatura, filosofia ou religião. Terás muitas posses, porque elas
significarão tua segurança e proteção e, às vezes, serás muito generosa e as compartilharás com teu pessoal.

Regente de 2ª casa na 4ª casa

   Teu ganho econômico está muito relacionado ao teu lar, à cidade onde resides, e também aos bens de raiz em

geral. É provável que realizes alguma tarefa em teu lar, ou que ganhes dinheiro em profissões tais como
decorador, jardineiro, agricultor ou agente imobiliário.

   O ganho de dinheiro está em direta relação com a idéia de auto-valorização. Quando nos sentimos valiosos,

então o dinheiro flui e chega a nossas vidas. O trabalho feito com amor e gosto não pesa, e dá o melhor ganho.

O TRABALHO EM RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA - Sagitário na 6ª casa

   Nos trabalhos de relação de dependência sobressairás por teu entusiasmo, alegria e otimismo para iniciar

qualquer atividade. Tens fortes ambições e lutarás para ascender de posição. Necessitas sentir que tens a
possibilidade de crescer, de expandir-te ou de aprender em teu lugar de trabalho; do contrário, se o mesmo é

muito rotineiro ou não te dá a possibilidade de ascender, renunciarás. Serás muito popular entre tuas

companheiras de trabalho e tua presença sempre trará uma quota de alegria aos demais.

Marte na 6ª casa
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   Mostras muitas energias, entusiasmo, ambições e habilidade para impor-te aos demais. Necessitas trabalhar

em uma atividade dinâmica em que seja necessária a utilização de tua força física. Não suportarás trabalhar em
um escritório, ou em uma posição demasiado rotineira. Este astro te leva a escolher trabalhos que implicam em

certo risco ou esforço físico. Também é provável que tenhas brigas ou tensões com chefes ou companheiras de

trabalho, devido a tua falta de paciência e agressividade. Na realidade, te sentirás muito mais confortável

desenvolvendo uma atividade independente do que trabalhando para os outros.
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***** Capítulo 5 *****

A Criatividade. As Atividades de Ócio. Outras Habilidades.

Os Passatempos.

   Entre os componentes de nossa personalidade também se encontram os passatempos e, através deles,

manifestamos em grande medida a capacidade criativa. É importante valorizar as atividades de lazer e

complementá-las com o trabalho ou profissão, para alcançar maior equilíbrio. Em nossa cultura, tendemos a
valorizar somente aquilo que nos dá dinheiro, deixando de lado a expressão de partes importantes de nossa

personalidade.

A CRIATIVIDADE - Escorpião na cúspide da 5ª casa

   Tuas atividades recreativas favoritas serão as esportivas, especialmente aquelas que te permitam expressar teu

espírito competitivo. É provável que pratiques com prazer esportes relacionados com a água, tais como a
natação, remo, esqui etc. Em outra ordem de coisas, encontrarás muito prazer em atividades que se relacionem

com os seres vivos, tais como as plantas ou animais, ou aquelas que tenham um toque de mistério - como o
mergulho. Tua criatividade se vê muito estimulada quando estás em contato com a natureza. Tua mente se
desprenderá das preocupações cotidianas ao estar ao ar livre, e te dará muitas idéias novas.
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***** Capítulo 6 *****

A Vocação. A Profissão. Probabilidade de Êxito e

Reconhecimento Social.

Aries-Touro no Meio do Céu

   Teu destino mostra uma combinação entre teu espírito aventureiro e a busca de estabilidade. És muito
ambiciosa e trabalharás duro para concretizar tuas metas. Sobresssairás como diretora de uma empresa e

também participando da parte técnica. Isso quer dizer que assumirás papéis mistos, que te permitirão entender

em profundidade o que deves fazer. Se chegares a ser fabricante, conhecerás cada aspecto da fábrica; se fores
artesã, comercializarás tu mesma teus próprios produtos; se fores atriz, serás tua própria representante. Nos

casos em que devas trabalhar para outras pessoas, raramente te colocarás de acordo com teus chefes. Teu

sentido de autoridade chocará com frequência com o que se te queira impor. É importante que aprendas a

confiar mais em tuas próprias iniciativas, e que trabalhes de forma perseverante para realizá-las. Em teu destino,

haverá certa riqueza e mostrarás teu amor ao dinheiro.

   Tua escolha vocacional apontará para alguma das seguintes profissões ou a combinação delas: administradora
de empresas, contadora, artesã, desenhista, decoradora, arquiteta, publicitária, jardineiro, paisagista, agricultor,
etc.

Regente De 10ª casa na 6ª casa

   O êxito de tua profissão está muito relacionado a tua idéia de serviço. Não importa qual seja tua escolha
vocacional, a mesma te será mais gratificante se sentires que estás ajudando aos outros. Esta posição favorece

muito as profissões vinculadas à medicina, terapia ou nutrição. Se não exerceres nenhuma profissão, trabalharás
em alguma empresa de prestação de serviços.
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***** Capítulo 7 *****

Síntese. O Talento Único.

   Nascemos com um TALENTO ÚNICO e nossa função na vida é expressá-lo. A seguir se descrevem os

aspectos astrológicos principais que, em seu conjunto, formam teu TALENTO ÚNICO. Apesar de que ao final

se enumeram algumas profissões prováveis, tua verdadeira vocação é a combinação de todos estes elementos.

Após ler estes parágrafos, medita e deixa que tua intuição te leve a encontrar a tua própria síntese.

TUA ESSÊNCIA - Sol em Escorpião

   Nasceste para dirigir, criar, investigar, e curar. Tuas idéias fixas e tua perseverança te tornam líder em qualquer

lugar que te desenvolvas. Uma das tuas missões é proteger aos outros, ensinar a agir com valentia e coragem,

ensinar a viver o amor com toda sua intensidade. Nasceste para revelar segredos da natureza, para investigar

assuntos profundos, para curar os outros e regenerar teu ambiente.

   Profissões regidas por Escorpião: médico, cirurgião, investigador, químico, biólogo, psiquiatra, dentista,
ecologista, diretor, organizador, militar, engenheiro, detetive, agente secreto, navegante, psíquico, todos os
trabalhos relacionados a qualquer tipo de investigação, os empregos perigosos ou as posições de comando.

TUA PERSONALIDADE - Ascendente em Câncer

   A profissão que escolheres deverá dar-te segurança, estabilidade, e a sensação de que és útil e que te

necessitam; evita trabalhar em um lugar barulhento, tenso ou muito solitário.

TUA NECESSIDADE EMOCIONAL - Lua em Leão

   O trabalho deverá satisfazer tua necessidade emocional de chamar a atenção, de encontrar aprovação nos
demais, de sobressiar, de ser líder. A mesma deverá fomentar a possibilidade de desenvolver tua criatividade,
tua generosidade e a expressão de tua originalidade. Necessitas sentir que és única, especial e distinguida.

TUA VOCAÇÃO - Aries-Touro no Meio do Céu

   Tua escolha vocacional apontará para alguma das seguintes profissões ou a combinação delas: administradora

de empresas, contadora, artesã, desenhista, decoradora, arquiteta, publicitária, paisagista, etc. Teu destino te
levará a ocupar uma posição de autoridade, qualquer que seja a profissão que escolhas.
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