
Passo a Passo 

Qual a sua verdadeira vocação? Será que o trabalho, a carreira que escolheu, está a fazer 

o seu coração vibrar? 

Passo a passo para descobrir o seu Propósito no Mapa Astral: 

Quando nascemos, a nossa alma vem com um propósito, que é representado pelo Mapa 

Astral de nascimento, porém vão acontecendo coisas na nossa vida que vão nos 

dispersando dessa caminhada natural. Uma coisa é certa, a família em que nascemos, a 

cidade, as circunstâncias, fazem parte do nosso propósito de vida. E muitas vezes 

ficamos à procura fora, em outros contextos, enquanto tudo aquilo que precisamos para 

nos alinhar está bem na nossa frente. 

Passo 1 – Passo a passo Propósito no Mapa Astral 

O primeiro passo importante é observar o seu SIGNO SOLAR, que é a constelação para 

a qual o Sol estava apontando no seu nascimento. Luz e sombra, energias mais altas e 

mais baixas.  

O signo solar é o mais visível do mapa astral. Ele é o centro da nossa personalidade. 

Nós demonstramos facilmente o sinal solar com atitudes, pois temos a necessidade de 

expressá-lo. Tanto as nossas maiores qualidades quanto os nossos maiores desafios 

estão fortemente ligadas a ele. 

Uma pessoa que nega o signo solar nega a si mesmo e acaba se perdendo.  Uma pessoa 

que não lida bem com seu signo solar acaba tendo vários problemas relacionados a 

autoestima, já que ele simboliza a nossa essência. 

O sol é a nossa: Essência; Propósito; Missão; Ego; O pai; O poder pessoal; Desejos e 

anseios. 

O signo que tem nesse planeta mostra como atende à sua necessidade de autoestima e 

valor próprio, pois é quando nos comportamos como o nosso signo solar que temos 

orgulho de nós e atendemos as necessidades que estão ligadas a este planeta. 



Dessa forma, se valoriza e trabalha a sua autoestima da maneira mais alegre do mundo. 

Esse signo representa também o que quer ser reconhecido e como se expressa de 

maneira artística. A casa em que o seu Sol está mostra a área da vida que brilha para si e 

na qual se expressa. É uma área da vida na qual você se identifica de forma pessoal e 

aprende a ser quem é. Tem mais orgulho de si e se manifesta de forma criativa quando 

se comporta da maneira que o signo que o Sol está se comporta. Esse signo também 

representa como você quer ser reconhecido e como se mostra de maneira artística. 

Carneiro 

Os nativos de Carneiro gostam de exercer profissões nas quais a monotonia não exista. 

A criatividade e a novidade fascinam-nos. Normalmente escolhem profissões que 

tenham bastante movimento e onde lhes seja exigido o contacto permanente com 

pessoas. As novas tecnologias e as novidades no mundo informático atraem-nos. 

Como colaboradores não gostam de receber ordens, nem que lhe chamem a atenção na 

frente dos outros colegas. Como superiores não admitem que os subordinados lhe 

desobedeçam, e enervam-se muito facilmente. 

Como colegas são amigos e diretos, às vezes até de mais. 

As profissões onde poderão ter mais sucesso são: cirurgião, dentista, diretor de cinema 

ou de televisão, engenheiro, explorador, militar, jornalista e publicitário. 

 

Touro 

Os nativos de Touro escolhem a profissão pelo futuro financeiro que esta lhe possa 

oferecer. Gostam de atividades que envolvam sensações físicas e em que estejam em 

contacto com a natureza. 

Como colaboradores são muito disciplinados e respeitadores. Não toleram a exploração 

e quando sentem que estão a ser injustiçados reagem seriamente. Como superiores são 

muito exigentes com os seus subordinados exigindo deles toda a dedicação e esforço. 

Algumas vezes fazem aquilo que não gostam que lhes façam a eles, ou seja, não dão o 

devido valor aos que estão sob a sua supervisão. 

Como colegas têm o espírito de equipa muito acentuado e estão presentes sempre que os 

seus companheiros precisam do seu apoio. As profissões onde poderão ter mais sucesso 

são: arquiteto, bancário, engenheiro, economista, jornalista, pintor e artista.  



Gémeos 

Estes nativos são ótimos comunicadores. Muito curiosos, gostam de estar sempre 

atualizados com tudo o que se passa à sua volta. A rotina no trabalho é coisa que não 

suportam, e é devido a esse facto que mudam de atividade vezes sem conta. A profissão 

ideal para estes nativos deverá ser regida por muito movimento, mudança, e exigir 

muita comunicação em todos os sentidos. 

Como colaboradores são muito competentes e gostam que os seus superiores os 

elogiem. Não suportam a disciplina rígida. Como superiores são bastante amigos dos 

seus subordinados, o que por vezes joga contra eles. 

Como colegas são ótimos companheiros de trabalho e dão-se bem com todos. 

As profissões onde poderão ter mais sucesso são: guia turístico, editor, escritor, 

jornalista, professor, vendedor, diplomata e político.  

 

Caranguejo 

São nativos que mesmo na escolha da sua profissão não conseguem deixar de ser 

influenciados pelo seu lado mais sonhador. Muitas vezes constituem sociedades com 

familiares. Não gostam de se integrar em profissões que exijam muita competição. 

Normalmente optam por profissões onde a sua atuação seja em grande parte passiva. 

Precisam de desenvolver a autoconfiança. 

Como colaboradores são calmos, pacientes, disciplinados e cumprem sempre com os 

seus deveres, contudo, se tiverem o lado sonhador mais apurado podem por vezes ser 

indisciplinados e abusarem da confiança que as pessoas depositam neles. Como 

superiores são pessoas muito benevolentes com os seus colaboradores. Como colegas 

são muito compreensivos, companheiros e ótimos amigos. 

As profissões onde poderão ter mais sucesso são: enfermeiro, veterinário, político, 

fotógrafo, pediatra, pescador, antiquário e arqueólogo.  

 

Leão 

Estes nativos procuram profissões que lhes tragam mais prestígio. São muito 

organizados e profissionais. Gostam muito de ser eles o seu próprio chefe. A profissão 

que escolhem tem obrigatoriamente de ter muita agitação, para que estes nativos possam 



expandir toda a sua energia. 

Como colaboradores não aceitam ordens muito facilmente, procuram sempre subir o 

mais que puderem na profissão que escolherem. Como superiores são muito exigentes e 

querem que os seus colaboradores deem o melhor de si e que sejam responsáveis, tal 

como eles o são. Como colegas são muito bem-humorados e os seus companheiros 

podem confiar e esperar o apoio extremo deles. 

As profissões onde poderão ter mais sucesso são: advogado, banqueiro, empresário, 

joalheiro, gerente, ourives, relações públicas e professor universitário.  

 

Virgem 

Estes nativos têm uma forte habilidade para profissões artesanais ou especializadas. 

Possuem uma aguçada inteligência prática, são muito organizados e adoram fazer 

pesquisa. Gostam de trabalhos que exijam disciplina e análise. A profissão é um aspeto 

muito importante na vida destes nativos, dedicam-se a ela de corpo e alma. 

Como colaboradores são muito responsáveis e competentes, cumprem sempre com 

todos os seus deveres e tarefas. Como superiores são muito exigentes e severos, e 

gostavam que todos os seus colaboradores sejam como eles. 

Como colegas são um pouco tímidos, mas estão sempre prontos a ajudar o próximo. 

As profissões onde poderão ter mais sucesso são: artesão, cabeleireira/ esteticista, 

bibliotecário, enfermeiro, escriturário, médico, veterinário e secretário. 

  

Balança 

Estes nativos escolhem profissões que envolvam o tato, a compreensão e o julgamento. 

Preferem trabalhar num meio com muitas pessoas, e não aceitam críticas. Gostam de 

sentir que as pessoas com quem trabalham apreciam o seu desempenho. 

Como colaboradores são muito equilibrados e responsáveis, tentam adaptar-se a todas 

as circunstâncias e situações. Como superiores são justos e benevolente, normalmente 

conseguem a dedicação e o respeito dos seus colaboradores facilmente. Como colegas 

tratam os seus companheiros de forma igual, e esforçam-se por equilibrar os ambientes 

mais tensos. 



As profissões onde poderão ter mais sucesso são: advogado, árbitro, diplomata, juiz, 

relações públicas, cabeleireira/ esteticista e militar. 

 

Escorpião  

Estes nativos apreciam trabalhos que envolvam a pesquisa profunda e o poder de chefia. 

Gostam de profissões que lhes permitam a análise exaustiva e nas quais possam mostrar 

as suas capacidades. 

Como colaboradores são pessoas muito intuitivas e esforçam-se por realizar todo o 

trabalho que lhes é pedido, mas gostam de o fazer à sua maneira, dar-lhe um toque 

pessoal. Não gostam de ser incomodados enquanto executam o seu trabalho, nem que 

lhes deem ordens ou que os explorem. 

Como superiores são autoritários, mas sabem perfeitamente como encaminhar e 

direcionar os seus colaboradores. 

Como colegas não toleram que divulguem as suas opiniões, ou que as critiquem, o que 

por vezes poderá ocasionar grandes discussões. 

As profissões onde poderão ter mais sucesso são: engenheiro, psicanalista, psiquiatra, 

médico cirurgião, polícia, detetive, juiz e administrador.  

 

Sagitário 

Estes nativos preferem as profissões em que possam gozar a sua tão preciosa liberdade. 

Gostam de expandir os seus conhecimentos livremente sem imposições ou burocracias. 

Admiram trabalhos de solidariedade e de caridade. São muito bons colaboradores, 

gostam de trabalhar em equipa e têm bom senso, contudo, são um pouco 

indisciplinados. 

Como superiores são ao mesmo tempo autoritários e protetores. Gostam de colaborar e 

dar a sua opinião em todos os trabalhos, mas não admitem que um dos seus 

colaboradores dê algum tipo de palpite. Como colegas são muito competitivos, devido 

ao gosto pela aventura. 

As profissões em que poderão ter mais sucesso são: diplomata, guia turístico, piloto de 

aviões, professor, psicólogo, escritor, filósofo e inventor. 



Capricórnio 

Estes nativos são muito empenhados e, qualquer que seja a profissão que escolham, 

fazem sempre os possíveis por produzir mais e cada vez melhor. Lutam até à exaustão 

por todos os objetivos que pretendem atingir. Gostam de profissões que exijam 

organização e tenham um método de trabalho predefinido. 

Como colaboradores são pessoas resistentes a todas as atividades e situações, sejam 

estas positivas ou negativas. São disciplinados e muito respeitadores. Como superiores 

impõem o respeito necessário e facilmente conseguem a dedicação dos seus 

colaboradores. 

Como colegas não são nativos muito sociáveis, chegando mesmo a ser considerados 

antipáticos pelos seus companheiros. 

As profissões em que poderão ter mais sucesso são: bancário, contabilista, empresário, 

gestor, antropólogo, dentista, dermatologista, político, geólogo e agricultor.  

 

Aquário 

Estes nativos preferem as profissões em que possam gozar a sua tão preciosa liberdade. 

Gostam de expandir os seus conhecimentos livremente sem imposições ou burocracias. 

Admiram trabalhos de solidariedade e de caridade. São muito bons colaboradores, 

gostam de trabalhar em equipa e têm bom senso, contudo, são um pouco 

indisciplinados. 

Como superiores são ao mesmo tempo autoritários e protetores. Gostam de colaborar e 

dar a sua opinião em todos os trabalhos, mas não admitem que um dos seus 

colaboradores dê algum tipo de palpite. Como colegas são muito competitivos, devido 

ao gosto pela aventura. 

As profissões em que poderão ter mais sucesso são: informático, marketing, diplomata, 

guia turístico, piloto de aviões, professor, psicólogo, escritor, filósofo e inventor. 

 

Peixes 

Estes nativos são muito dedicados ao trabalho, esforçam-se por atingir a perfeição em 

tudo o que fazem. Gostam de estar em contacto permanente com pessoas, mas evitam 



atividades que exijam muito esforço físico. 

Como colaboradores não são muito disciplinados, pois raramente conseguem cumprir 

horários. Como superiores não são muito autoritários, preferem que os seus 

colaboradores estejam à vontade, sem grandes pressões. Como colegas os seus 

companheiros podem sempre contar com eles, gostam de ajudar o próximo em tudo o 

que puderem. 

As profissões onde poderão ter mais sucesso são: terapeuta, astrólogo, enfermeiro, 

marinheiro, meteorologista, psicólogo e assistente social. 

 

Passo 2 – Passo a passo Propósito no Mapa Astral 

O segundo passo é ver em que casa astrológica esse Sol está, pois essa é uma área da 

vida que tem a ver com a sua missão aqui na Terra. A pessoa aprende a ser quem é 

através das experiências sobre aqueles assuntos. A casa em que o seu Sol está mostra 

uma área da vida em que o seu sol se expressa. É uma área da vida em que a pessoa 

aprende a ser quem é.  

SOL na casa 1 - a pessoa deve AGIR, no sentido de dar alguma luz para o mundo. O 

ego dela dispõe de uma luz que é necessário dar para o mundo (não quer dizer que seja 

um iluminado, mas sim que é um iluminador). 

A sua sombra (casa oposta, Casa 7) é negar-se ao outro, reconhecer somente a si - o 

egocentrismo. 

A pessoa sente-se realizada a oferecer algo ao outro. É estar disponível para que o outro 

o encontre. 

SOL na casa 2 - a pessoa deve ACUMULAR VALORES, ganhar dinheiro, trabalhar 

para ampliar valores, acumular coisas. 

A casa 2 opõe-se à casa 8 - cuja experiência é desapegar-se, despojar-se. Logo, para 

poder acumular vai ter que criar espaço interior para acumular, ou seja, abrir mão das 

crenças que já estão lá acumuladas. 

 



Exemplos: 

Em Virgem - age de uma forma minuciosa, meticulosa e critica, eficaz no sentido de dar 

valor à ordem das coisas. 

Em Touro - é muito mais acumulativo, principalmente de coisas materiais, até de 

gorduras no corpo, pode também ser acumulação de afetos. Tem uma identificação 

emocional com os objetos, podendo ser um colecionador. 

Em Câncer - acumula valores com carinho, com afeto (há um apego afetivo com os 

objetos). 

SOL na casa 3 - a pessoa deve COMUNICAR-SE.  

Exemplos:  

Se o Sol estiver em Aquário - a comunicação deve ser brilhante, original, diferenciada. 

Se o Sol estiver em Touro - a comunicação deve ser concreta, em termos de 

planeamento. 

Se o Sol estiver em Peixes - a comunicação deve ser mais subjetiva, talvez através da 

arte, através da expressão de sensibilidade. 

A casa 3 opõe-se à casa 9 - cuja experiência é a busca do conhecimento superior. 

Trabalhar a Casa 9 é dar sentido superior ao que fala, procurar o fundamento, a razão 

filosófica, existencial. 

Exemplo: a pessoa com Sol na Casa 3 que fez cursos de filosofia, de linguística, etc. - 

só assuntos de reflexão intelectual - vive na sombra da Casa 3, não tem nenhum sentido 

na vida dela. O que ela precisa de facto, é de se comunicar. 

Sol na casa 4 - a pessoa deve RESGATAR O PASSADO, ir ao encontro das raízes. 

É o caso de elaborar a sua árvore genealógica, ir buscar as suas raízes, mas não deve 

esquecer a Casa 10 - ficar exclusivamente em casa, estar ligada somente à família, aos 

pais - deve também expor-se, para poder equilibrar-se. 



Sol na casa 5 - a pessoa deve REPRESENTAR, interpretar papeis, jogar, praticar 

desporto, viver experiências prazerosas, namorar, ter filhos. 

Trabalhar a casa oposta (Casa 11) é participar, representando para os amigos e a 

sociedade. 

Sol na casa 6 - A pessoa deve RITUALIZAR, metodizar, discriminar, criticar, 

trabalhar. 

É muito importante não esquecer que a casa 6 é oposta à casa 12 - que é a casa da 

transcendência, da elevação espiritual, do contato com as forças ocultas, com aquilo que 

existe antes de nascer. Logo, a casa 6 é o ritual necessário para se chegar a isso, é de 

Culto. 

Assim, o ritual, o trabalho, são elaborados para ter acesso para uma outra realidade. 

Sol na casa 7 - a pessoa deve-se RELACIONAR, ACEITAR O OUTRO. Precisa viver 

a participação do outro, aceitar o papel do outro. 

Quem tem o Sol na casa 7 se sente real através do outro – não sendo a relação de 

subserviência, ou dependência, é uma relação de igual para igual. Pitorescamente, a 

imagem do espelho é mais importante que o sujeito. 

Exemplo: Sol em Peixes - há tendência de se relacionar com o místico. 

Para se realizar a pessoa precisa do outro, faz algo junto ao outro, pelo outro, através do 

outro. Ao viver a sombra da casa 7 a pessoa só cuida de si mesma, pensa que é 

autossuficiente. 

Sol na casa 8 - a pessoa deve DESAPEGAR-SE, despojar-se, abrir mão, viver o 

processo de transformação, seja em nível físico (médico, terapeuta) seja de valores 

(banqueiro, analista financeiro). 

O lado sombrio da Casa 8 (projeção na Casa 2) é eventualmente tornar-se uma pessoa 

ambiciosa, mesquinha, acumulativa; que nada mais é que conservar no seu negativo. 

Porém, com o Sol na casa 8 a tendência é não conservar nada. Logo, com esta tendência 

deve aprender a conservar, a manter a vida. 



Sol na casa 9 - A pessoa deve BUSCAR CONHECIMENTOS superiores. 

Exemplo: pessoa com Sol em conjunção com Neptuno na casa 9 em Sagitário, que 

falava compulsivamente. Essa pessoa vive a casa oposta - a sombra da casa 9; não busca 

conhecimentos superiores. 

Sol na casa 10 - A pessoa deve-se EXPOR, subir ao palco, brilhar, trabalhar com o 

público, tornar-se público, aparecer. 

Sol na casa 11 - A pessoa deve PARTICIPAR, partilhar, viver para um ideal social, 

fazer para o grupo sabendo que está a fazer para ele mesmo. 

Sol na casa 12 - A pessoa deve BUSCAR ISOLAMENTO, um encontro com a 

divindade, porém sem mistificação. 

Passo 3 – Passo a passo Propósito no Mapa Astral 

O terceiro passo é ver o seu ascendente, pois ele mostra o seu ciclo de vida, e como 

devem ser as suas iniciativas. 

O nosso ASCENDENTE representa o modo como começamos as coisas, a nossa força 

de iniciativa. O realizar, fazer, o impulso. Por isso dizem que parecemos mais com o 

nosso ascendente, porque é o que mostramos e externalizamos. E aí para utilizarmos 

melhor a nossa energia de iniciar aquilo que queremos. 

Quem tem ascendente fogo (Áries, Leão e Sagitário) tem que iniciar as coisas com 

motivação e autoconfiança! 

Quem tem ascendente ar (Gémeos, Balança e Aquário) tem que iniciar as coisas a 

interagir, em partilha e comunicação. 

Quem tem ascendente Terra (Touro, Virgem e Capricórnio) tem que ser prático, 

ter metas, buscar realizações. 

Quem tem ascendente em água (Caranguejo, Escorpião e Peixes) tem que agir pela 

emoção, confiando na sua intuição e sensibilidade. 

 



Características do Ascendente Carneiro  

A nível pessoal, é uma pessoa que passa facilmente do riso às lágrimas, da serenidade à 

agitação, da alegria à cólera. É muito sincero nos seus sentimentos e exprime-os sempre 

com franqueza e espontaneidade. Apaixona-se com muita facilidade, pois é um 

conquistador nato. Tem tendência para colocar a pessoa que ama num pedestal, mas 

quando o dececionam sofre profundamente. 

Profissionalmente, é muito ativo e espontâneo. Diz sempre aquilo que pensa e isso por 

vezes é mal interpretado pelos que o rodeiam. Deverá, pois, medir melhor as palavras e 

pensar duas vezes antes de agir para não ferir os sentimentos de ninguém e evitar 

conflitos desnecessários. Por outro lado, é muito alegre, possui uma frescura de alma e 

de sentimentos que ilumina todos os que estão perto de si. Tem um pensamento rápido, 

gosta de novidades e mudanças e está sempre em movimento, tendo por isso uma 

grande capacidade de trabalho. As pessoas com um ascendente Carneiro gostam de 

exercer profissões nas quais a monotonia não exista. A criatividade e a novidade 

fascinam-os.  

 

Características do Ascendente Touro 

Este ascendente torna a pessoa muito sensível e carinhosa. É um amante intenso, 

sensual, e muito atencioso. No entanto, o ciúme é uma das suas características vincadas. 

Deve ter cuidado para não se tornar demasiado possessivo, pois isso pode magoar os 

que ama. Uma vez que é uma pessoa ambiciosa e com um grande gosto pelas 

aquisições, fará sempre tudo para poder ter um bom nível de vida. Trabalhará 

arduamente, se necessário for, para que depois se possa dar ao luxo de comprar uma 

casa sua e de a decorar com objetos bonitos que satisfaçam o seu gosto pessoal.  

 

Características do Ascendente Gémeos 

Quem tem este ascendente é geralmente mais racional do que emocional, ou seja, 

apaixona-se por alguém com quem possa partilhar ideias e trocar opiniões, ou que seja 

para si um desafio intelectual, que estimule a sua mente, que o faça pensar. 

Normalmente não cede aos impulsos dos sentidos, analisa bem as questões e tem 



constante necessidade de pedir e de dar explicações verbais. Por vezes, gosta mesmo de 

provocar o seu companheiro e de ficar a observar a forma como este reage. Mais do que 

amante, é um amigo, sempre disposto a conversar e com uma palavra amiga para dizer. 

Em termos profissionais é um ótimo comunicador. É muito curioso e gosta de estar 

sempre atualizado com tudo o que se passa à sua volta. A rotina no trabalho é coisa que 

lhe desagrada, e por isso tem vontade de mudar de atividade vezes sem conta. A 

profissão ideal para si deverá ser regida por muito movimento, mudanças constantes, e 

exigir muita comunicação em todos os sentidos. 

 

Características do Ascendente Caranguejo 

A nível afetivo, a pessoa que nasceu com este ascendente é muito emotiva e sensível ao 

extremo. O coração comanda a sua vida, e o seu estado emocional decide tudo o resto. 

Se se sente amado e querido, e está feliz com as suas emoções, tudo correrá bem: o 

trabalho, a vida social, o relacionamento com os que o rodeiam. Se, por outro lado, 

alguma coisa o angustia, a tristeza que sente não o deixará pensar em mais nada com 

lucidez. Para si nada no mundo é mais importante que o seu lar, a terra natal, os amigos 

de infância e aqueles que ama. Quem não o conhece verdadeiramente, não compreende 

por vezes as suas reações, que parecem inesperadas. Mas a verdade é simples: o que lhe 

fala ao coração tem primazia sobre o resto. 

Profissionalmente, a escolha da sua profissão será certamente influenciada pelo seu lado 

mais sonhador. Muitas vezes pode constituir sociedades com familiares. Não gosta de se 

integrar em profissões que exijam muita competição. Normalmente optará por 

profissões onde a sua atuação seja em grande parte passiva, não gosta de mandar nos 

outros nem de assumir cargos de responsabilidade. Precisa de desenvolver a 

autoconfiança, não deverá ter medo de confiar em si próprio! 

 

Características do Ascendente Leão 

Quem nasceu com este ascendente é generoso, magnânimo, capaz de grandes gestos, e 

com um coração do tamanho do Mundo. Protege aqueles que ama e é capaz de tudo por 

eles. No entanto, exige uma coisa em troca: o reconhecimento, a admiração. Uma 



pessoa com ascendente Leão faz muito pelos outros, mas espera que os seus feitos 

sejam reconhecidos e devidamente valorizados. É apaixonado, caloroso e arrebatador 

quando se apaixona. Põe paixão em tudo o que faz, é extremamente entusiasta e 

dificilmente passa despercebido. O seu “fogo” interior ilumina tudo à sua volta e deixa 

em todo o lado a marca da sua presença. No entanto, mal daqueles que entrem em 

confronto consigo! Um Leão enfurecido não dá descanso ao seu adversário e jamais 

deixa que o derrotem. 

Profissionalmente, procurará profissões que lhe tragam prestígio. Sendo muito 

organizado e profissional, gosta de ser o seu próprio chefe. A profissão que escolher terá 

obrigatoriamente de ter muita agitação, para que possa expandir toda a sua energia. 

 

Características do Ascendente Virgem 

Na vida pessoal, a pessoa com ascendente Virgem mostra-se cautelosa, meticulosa, 

desconfiada até não conhecer bem a pessoa com quem está a lidar. Não cede facilmente 

aos instintos, racionaliza tudo aquilo que faz e analisa todas as questões cuidadosamente 

antes de dar qualquer passo. Não gosta de ser surpreendido ou de ter de lidar com 

qualquer situação com que não contava. Quando se apaixona, aproxima-se 

cuidadosamente, exprimindo-se delicadamente. Assim que se sinta seguro numa 

relação, é capaz de ser extremamente afetuoso e atencioso com a pessoa que ama. 

Tem uma forte habilidade para profissões artesanais ou especializadas. Possui uma 

aguçada inteligência prática, é muito organizado e gosta de trabalhos que exijam 

disciplina, análise e pesquisa. A profissão é um aspeto muito importante na sua vida, e 

se preciso for dedica-se a ela de corpo e alma. 

 

Características do Ascendente Balança 

Na sua vida pessoal e sentimental a pessoa com ascendente Balança gosta de relações 

amáveis e harmoniosas com os que o rodeiam. Por ser simpático e ter sempre uma 

palavra amiga, os outros gostam de falar consigo e muitas vezes procuram-no para 

desabafar os seus problemas. E a verdade é que nunca consegue dizer “não” a ninguém, 

esquecendo-se muitas vezes de si próprio e das suas necessidades. Uma vez que procura 



sempre manter o equilíbrio, até nas suas relações amorosas procura ser racional e 

controlar as suas emoções. No entanto, uma vez que o signo de Balança é dominado por 

Vénus, o planeta do amor e da afetividade, você é uma pessoa romântica e é facilmente 

conquistado por gestos carinhosos como um jantar à luz de velas ou um passeio 

agradável. 

Tenderá a escolher profissões que envolvam o tato, a compreensão e o julgamento. 

Prefere trabalhar num meio com muitas pessoas, mas não aceita críticas facilmente. 

Gosta de sentir que as pessoas com quem trabalha apreciam o seu desempenho. 

 

Características do Ascendente Escorpião 

Quem nasceu com ascendente Escorpião é uma pessoa misteriosa, que os outros 

normalmente têm dificuldade em compreender. À primeira vista mostra-se frio, 

reservado, e faz por passar despercebido. No entanto, à medida que as pessoas vão 

ganhando a sua confiança, vai-se tornando cada vez mais carinhoso, afável, mostrando-

se até mesmo extrovertido se se sentir num ambiente acolhedor. Quando se apaixona é 

intenso, dominador e possessivo, mas também muito fiel. As relações íntimas para si 

são não só necessárias como vitais: quando encontra alguém em quem confia o bastante 

para se entregar, torna-se um amante maravilhoso. O amor pelos filhos é uma das coisas 

mais importantes na sua vida, e por eles é capaz de tudo. Profissionalmente, apreciará 

trabalhos que lhe permitam a pesquisa profunda e o poder de chefia. Gosta de profissões 

que lhes permitam a análise exaustiva e nas quais possam mostrar as suas 

capacidades. Como funcionários são pessoas muito intuitivas e esforçam-se por realizar 

todo o trabalho que lhes é pedido, mas gostam de o fazer à sua maneira, dar-lhe um 

toque pessoal. Não gostam de ser incomodados enquanto executam o seu trabalho, nem 

que lhes dêem ordens. 

 

Características do Ascendente Sagitário 

A nível afetivo, é um conquistador nato. Apaixona-se com muita facilidade por alguém, 

por um projeto, por uma causa, pela própria vida. A sua alegria de viver e vontade de 

correr mundo fazem-no buscar sempre algo novo, interessa-se por vários assuntos muito 

diferentes e gosta muito de conhecer pessoas. É um amigo bem-disposto, adora sair e 



divertir-se. Nas relações afetivas é impetuoso e envolvente. Quando se apaixona, 

procura seduzir e rodear o ser amado com mil e uma atenções. No entanto, a fidelidade 

não é o seu forte, e como precisa de estar sempre a empenhar-se nalguma conquista, se 

uma relação esmorece e cai na rotina poderá interessar-se por outra pessoa. 

Profissionalmente, prefere as profissões em que possa gozar a sua tão preciosa 

liberdade. Gosta de expandir os seus conhecimentos livremente sem imposições ou 

burocracias. Admira trabalhos de solidariedade e de caridade. É muito bom colaborador, 

gosta de trabalhar em equipa, tem bom senso, mas, contudo, é um pouco indisciplinado. 

 

Características do Ascendente Capricórnio 

Quem tem ascendente Capricórnio é uma pessoa que não gosta de mostrar facilmente as 

suas emoções. Prefere passar sempre a imagem de alguém com um tremendo controlo 

de si próprio, que não cede a impulsos ou desejos. O reconhecimento social é uma das 

coisas de que mais precisa, e por isso tentará, seja qual for o meio socioeconómico onde 

nasceu, rodear-se de pessoas influentes e cuja amizade lhe possa ser proveitosa no 

futuro. Não é que seja uma pessoa fria e calculista, pois quando é amigo de alguém é 

fiel e dedicado. Numa relação amorosa é muito exigente com o seu companheiro e 

hesitará em dar o primeiro passo. Leva tempo até se decidir e gosta de ter o que é seu 

como certo. 

Profissionalmente, é muito empenhado e, qualquer que seja a profissão que escolher, 

fará sempre os possíveis por produzir mais e cada vez melhor. Luta até à exaustão por 

todos os objetivos que pretende atingir. Gosta de profissões que exijam organização e 

tenham um método de trabalho pré-definido. 

 

Características do Ascendente Aquário 

Quem nasceu com ascendente Aquário adora fazer amigos, pois conhecer pessoas com 

diferentes histórias é essencial para que se sinta vivo. É curioso por natureza, e a sua 

vontade de aprender leva-o a situações de aventura. Por vezes é excêntrico e faz coisas 

das quais os outros se arrepiam só de ouvirem falar. Preza a sua liberdade acima de tudo 

e por isso evitará uma relação onde o seu companheiro o pressione. Quem o ama deve 



compreender que você nasceu livre e nada nem ninguém o pode prender. É mais amigo 

do que amante, e mesmo numa relação amorosa espera do seu companheiro alguém que 

esteja disposto a partir à aventura consigo. 

Profissionalmente, prefere atividades que o deixem expandir o seu forte poder criativo, 

nas quais não haja limites pré-definidos. Faz questão de estar informado sobre as 

novidades que surjam relacionadas com a sua profissão. Gosta de trabalhar em grupo, 

mas sem que as pessoas que o rodeiam interfiram na sua independência.  

 

Características do Ascendente Peixes 

Na vida pessoal, a pessoa com ascendente em Peixes é sensível, delicada e muito 

romântica. Tem uma natureza tímida e deixa-se influenciar com muita facilidade. É 

dócil e tem sempre uma palavra amiga para quem o procura. No entanto, quando tem 

algum problema sofre muito e calado, pois nem sempre encontra alguém que 

compreenda a sua natureza tão sensível. Vive num mundo de sonho que pouco tem a ver 

com o mundo real, e quando sente que não é compreendido é nele que se refugia. Gosta 

de se sentir protegido num relacionamento e terá tendência para sentir-se atraído por 

alguém com uma personalidade forte, mas que, no entanto, respeite o seu mundo 

interior. Profissionalmente, é muito dedicado ao trabalho, esforça-se por atingir a 

perfeição em tudo o que faz. Gosta de estar em contacto permanente com pessoas, mas 

evita atividades que exijam muito esforço físico.  

 

Passo 4 – Passo a passo Propósito no Mapa Astral 

O quarto passo é analisar os signos nas casas de trabalho e propósito no Mapa astral, 

que são as casas 2, 6 e 10. 

Casa 2 - Dinheiro, valores, posses, habilidades, talentos naturais. O que ajuda a entender 

as necessidades de sobrevivência e a lidar com a visão de abundância e prosperidade da 

vida. Como EU ganho dinheiro. 

Casa 6 - Rotina de trabalho, como é produtivamente, profissão. Como EU trabalho. 



Casa 10 - Propósito, missão, legado. O que me faz sentir no lugar certo. Se conectar 

com a energia desse sinal traz felicidade plena-Imagem que quer alcançar a 

transformação que quer gerar a maneira que quer contribuir. 

 

Casa 2 – Dinheiro, bens materiais e valores 

Tudo que a pessoa tiver nessa casa vai representar a maneira como conduz as suas 

finanças – as suas posses, bens materiais, como vai ganhar e gastar dinheiro.  

Casa 2 em Áries 

Esse é um signo que não planeia muito. Simplesmente faz, com bastante impulsividade. 

Ter a casa 2 em Áries traz um grande desejo para adquirir bens materiais, com ideias 

rápidas de serem colocadas em prática. Porém, sem tanta facilidade para guardar 

dinheiro e formar patrimônio. A casa 2 em Áries traz uma tendência a adquirir e gastar. 

Se Marte estiver num signo mais estável, o senso de planejamento pode vir mais fácil. 

Casa 2 em Touro 

Essa é casa mais confortável para o signo de Touro! A pessoa que nasce com a casa em 

Touro tem um grande desejo de acumular bens materiais e trabalha com planeamento, 

consistência e garra para conseguir! É uma pessoa que realmente gosta de lidar com 

dinheiro e finanças pessoais e gosta mais ainda da sensação de segurança que a conta 

bancária gorda traz. 

Casa 2 em Gémeos 

Por ser um signo de inteligência e pensamento rápido, a casa 2 em Gémeos pode trazer 

habilidade financeira bem particular. Possivelmente a pessoa com essa configuração 

tem mais de uma fonte de renda e lida muito bem com isso. Consegue dinheiro usando a 

habilidades de comunicação, como vendedores, professores, advogados e por aí vai. 

 

 



Casa 2 em Caranguejo 

Aqui a intuição fala bem alto nas questões materiais, pois Carangujo é o signo do sexto 

sentido. Por se envolver emocionalmente nas questões financeiras, pode ser que haja 

uma certa insegurança em ficar sem dinheiro para o sustento da família. Nada de gastos 

desnecessários. Uma pessoa bastante económica, sem mesquinharias. 

Casa 2 em Leão 

Se nenhum aspeto no resto do mapa impedir, aí está uma pessoa que sente prestígio em 

ter bens materiais. Adora desfilar num carro importado, vestir roupas de marca, morar 

numa casa bacanuda e ser reconhecido por isso. Algo de errado nisso? Claro que não! 

Desde que junto com esse glamour todo exista também a generosidade leonina, 

deixando de lado uma possível arrogância. 

Casa 2 em Virgem 

Uma pessoa com a casa 2 em Virgem preza pelo trabalho para conseguir seu sustento. 

Cuida com detalhes das finanças pessoais e tem um senso prático na utilização dos 

recursos que possui. Pode ganhar dinheiro lidando com os recursos alheios, como 

contadores, banqueiros, fiscais de impostos. Ou também pode ganhar dinheiro com 

atividades que envolvam muitos detalhes a serem observados. 

Casa 2 em Balança 

Aqui temos um ser humano que preza pelo equilíbrio de valores, sem gastos 

desordenados. Aliás, a casa 2 em Balança sugere um acúmulo de riqueza de forma 

bastante organizada e digna. Muito bom gosto com o que se compra, um toque de 

requinte. Para trabalhar, ambientes limpos e, se possível, refinados. 

Casa 2 em Escorpião 

Quem nasce com essa configuração astrológica é bastante reservado com os ganhos e 

posses. Não é aquela pessoa que fica se exibindo com o que tem. Uma outra 

característica interessante é que vira e mexe essa pessoa busca transformar suas atitudes 

em relação às finanças pessoais. Uma boa mente para negócios, pois sabe trabalhar (e se 

virar) nas adversidades. 



Casa 2 em Sagitário 

Eis aqui uma alma bastante elevada no que se refere ao dinheiro. Casa 2 em Sagitário 

não é aquele ser apegado às coisas materiais. Prefere gastar seus ganhos com viagens 

para conhecer lugares novos, comprar livros que tragam novos conhecimentos, investe 

em cursos para expandir a mente. Uma pessoa generosa, que sabe partilhar. Se Júpiter 

estiver bem aspectado, podemos dizer que é uma pessoa sortuda com dinheiro. Apesar 

do desapego e se evitar a negligência, dificilmente vai faltar. 

Casa 2 em Capricórnio 

Pense numa pessoa que cuida com afinco do que possui: casa 2 em Capricórnio! 

Responsabilidade é palavra-chave para as finanças. Essa configuração predispõe uma 

verdadeira necessidade de ganhar dinheiro, habilidade na gestão do património e busca 

por investimentos sólidos, como imóveis e investimentos mais conservadores. Pode 

indicar pouca generosidade. 

Casa 2 em Aquário 

Aqui temos uma alma que busca originalidade nos ganhos financeiros. Essa pessoa 

busca formas criativas de obter seu sustento, de uma maneira que ninguém tinha 

pensado que fosse possível. Oscilações financeiras durante a vida são bastante 

prováveis.  

Casa 2 em Peixes 

Aqui está uma pessoa que veio para aprender o desapego do mundo material e valorizar 

as riquezas da alma, pois é daí que vem a segurança. É importante que quem tem a casa 

2 em Peixes seja muito organizado e se esforce para ter controle do que possui para 

evitar que seja enganado pelos vampiros do dia a dia. Pode se dar bem para ganhar 

dinheiro com tudo aquilo que remete à imaginação: teatro, cinema, fotografia, música, 

literatura, poesia, etc. E também com assuntos de alguma forma relacionados à água: 

navegação, mergulho, etc. 

 

 



Casa 6 – Trabalho, rotina e saúde 

Essa casa fala muito da rotina e como o indivíduo lida com ela, e também sobre como 

cuida da sua saúde e os possíveis problemas que pode vir a ter nesse sentido. Essa casa 

também vai representar o tipo de trabalho que a pessoa atrai e gosta.  

Casa 6 em Carneiro 

Quem nasce com a casa 6 em Craneiro demonstra uma impulsividade muito visível no 

trabalho, beirando a impaciência com os colegas. Se souber dosear bem isso, pode dar 

um ótimo líder, pois sabe transmitir entusiasmo. Aliás, prefere ocupar a posição de 

chefia, sem ninguém ditando as regras de como deve agir. 

Casa 6 em Touro 

Quanto à saúde, pode apresentar uma sensibilidade na garganta. Adora comer, tendendo 

a uma certa gula. O ambiente de trabalho deve ser confortável, faz questão de ter uma 

atividade profissional que realmente dê prazer. Faz tudo com calma, tem uma visão 

realista e prática. Fácil convívio com os colegas, apesar da pouca propensão a 

mudanças. 

Casa 6 em Gémeos 

Quem tem Gémeos na casa 6 é aquela pessoa muito versátil no trabalho, podendo 

exercer mais de uma atividade ao mesmo tempo. É uma pessoa curiosa nos assuntos 

profissionais, busca aprender sempre. Possui uma inteligência bastante perceptível e 

admirada pelos colegas, chefes ou subordinados. A facilidade de comunicação também 

ajuda bastante. Quanto à saúde, deve ter uma atenção especial ao sistema respiratório e 

nervoso. 

Casa 6 em Caranguejo 

Caranguejo na casa 6 faz com que a pessoa coloque bastante emoção no seu trabalho 

cotidiano. É fundamental que essa pessoa trabalhe com o que gosta, pois precisa se 

envolver emocionalmente. Caso contrário, pode até desenvolver problemas de saúde 

relacionados ao sistema digestivo. 



Casa 6 em Leão 

Pensa numa pessoa que chama a atenção no ambiente de trabalho! Leão na casa 6 

coloca bastante energia no trabalho, trabalha com vontade, procura manter o bom humor 

e cativa todos a sua volta. É provável que seja um líder, ou então gostaria de ser. Quanto 

à saúde, é bom cuidar das costas e do coração. 

Casa 6 em Virgem 

Essa é a pessoa bem metódica no trabalho. É tudo organizadinho, mesa limpinha, segue 

o passo a passo direitinho. Quem nasce com Virgem na casa 6 observa e critica muito os 

colegas de trabalho, chefes ou subordinados. Tem senso prático, apesar do detalhismo. 

Sabe colaborar bem com os colegas. 

Casa 6 em Balança 

Essa pessoa precisa trabalhar num ambiente harmonioso. Se não for assim, ou ela fará 

de tudo para trazer o equilíbrio, ou poderá ficar até doente dos rins. O refinamento e o 

bom entendimento com os colegas é fundamental. Dá-se bem em áreas artísticas ou em 

outras em que o julgamento sensato é necessário, como o Direito. 

Casa 6 em Escorpião 

Deve ter uma atenção especial com a saúde dos órgãos sexuais e excretores. Quem 

nasce com a casa 6 em Escorpião vê no trabalho uma possibilidade de transformação 

pessoal e procura sempre analisar o porquê que as pessoas tomam certas atitudes. Muita 

integridade e trabalha incansavelmente. 

Casa 6 em Sagitário 

Casa 6 em Sagitário é aquela pessoa que precisa se expandir no trabalho. Precisa de 

oportunidades de viagens e um dia a dia flexível, em que possa ter liberdade para 

adaptar o tempo e buscar aperfeiçoamento. Provavelmente saber falar idiomas 

estrangeiros ajuda no lado profissional. Não gosta de rotina. 

 



Casa 6 em Capricórnio 

Temos aqui uma pessoa muito exigente e responsável no trabalho. A exigência é tanta 

que pode ter problemas com os colegas, ou ser um chefe muito severo. Procura pessoa 

com quem realmente pode contar. Deve tomar cuidado com os os joelhos e ossos em 

geral. Muito organizado, quer estabilidade e conquistar o respeito. 

Casa 6 em Aquário 

Organização e paciência não é bem o que Aquário na casa 6 possui no dia a dia. Essa 

pessoa se sente super atarefada sempre, com mil ideias novas para colocar em prática ao 

mesmo tempo e, se não tomar cuidado, pode se acabar se perdendo. Incluir um trabalho 

voluntário na rotina de vida trará paz de espírito, um sentimento de cumprimento de 

missão e ajudará a fazer a pausa necessária para organizar a mente para os demais 

trabalhos e cuidados com a saúde. 

Casa 6 em Peixes 

Ao ter Peixes na casa 6, o que a pessoa mais quer é um ambiente de trabalho que a deixe 

livre. Ficar o dia inteiro sentada num escritório fazendo trabalhos burocráticos só vai 

deixar essa pessoa frustrada e irritada. Há também uma tendência a muitos sacrifícios no 

serviço, com constantes riscos de ser enganado ou de enganar-se. Saúde um pouco mais 

frágil do que a média. É preciso usar a intuição para saber a hora certa de parar e não 

levar problemas para casa. 

 

Casa 10 – Pai e carreira (Meio do céu)  

A casa 10, o famoso “meio do céu”, mostrará muito sobre a sua carreira, o seu futuro, a 

sua direção de vida, por isso é uma das casas mais importantes do mapa! 

É importante ressaltar que estas interpretações nunca são restritas. O mapa é bom 

justamente para entender que existem várias possibilidades, mas algumas são mais 

fortes que outras e por isso é interessante ir aprendendo a fazer a leitura do seu mapa 

astral para ajudar a ampliar seu autoconhecimento e fazer escolhas coerentes com quem 

você é. A Astrologia não vai dar uma resposta definitiva do que tem que fazer, dando 



apenas uma opção, mas vai ajudar a dar uma direção dos tipos de carreiras que de 

certeza poderão melhores – e descartar as que não têm nada a ver consigo. 

 

Casa 10 em Carneiro 

Para atingir o propósito de vida, temos aqui uma pessoa impulsiva e com apurado senso 

de competição. É preciso controlar a vontade de sempre dar ordens para evitar 

rivalidades desgastantes. Pode haver uma certa impaciência, pressa e agressividade para 

atingir o que se quer. Se necessário, não falta disposição para começar tudo de novo. Só 

a maturidade para trazer a persistência necessária para reconhecer e dar continuidade a 

algo sólido. 

Casa 10 em Touro 

Está aí uma pessoa que valoriza as conquistas suadas e acredita com firmeza no seu 

propósito. Por conta dessa fé interior, anda pacientemente em direção ao sucesso, passo 

a passo, sem correr para não tropeçar, pois sabe que vai chegar! Essa cautela e 

perseverança traz conquistas materiais consistentes. Ter dinheiro traz a sensação de 

sucesso alcançado e o prestígio social faz os olhos brilharem. Tendência centralizadora, 

com certa dificuldade para delegar atividades. 

Casa 10 em Gémeos 

Não vejo essa pessoa a trabalhar sentada num escritório o dia inteiro a fazer trabalhos 

burocráticos… Casa 10 em Gémeos quer movimento nos campos social e profissional. 

Movimento e versatilidade! Casa 10 em Gémeos pode facilmente ter mais de uma 

profissão. Deve tomar cuidado para não se sobrecarregar de atividades. Usar habilidades 

manuais e/ou comunicacionais levam certamente ao sucesso.  

Casa 10 em Caranguejo 

A vida doméstica e a vida profissional podem ter forte ligação. No ambiente de 

trabalho, essa configuração traz um cuidado natural com os colegas de trabalho, um 

senso de proteção e colaboração. Ótimo posicionamento para trabalhar com o público, 

pois há aqui uma intuição apurada para fornecer exatamente aqui que o outro deseja. 



Importante dizer que esse posicionamento pressupõe uma cobrança familiar pelo 

sucesso, o que pode gerar certa demora para se fixar com segurança interna numa 

profissão. 

Casa 10 em Leão 

Uma pessoa que adora aplausos! Faz de tudo para ser reconhecida, ser olhada, admirada 

na profissão. Gosta de dar ordens e, por isso, é preciso ter cuidado para que o ego não 

exija glorificação exagerada. Se souber canalizar essa energia para ser um grande líder 

generoso, dando espaço para outros também brilharem, o sucesso é garantido. É certo 

que essa posição traz um grande brilho pessoal no caminho vocacional, com uma 

expressão criativa e bem-humorada. 

Casa 10 em Virgem 

Pessoa crítica e perfeccionista no mundo profissional. Senso prestativo apurado e sabe 

servir, pois sabe que facilitando o caminho do outro, automaticamente é a própria vida 

que também é facilitada. Certa timidez com público, mas isso pode ser trabalhado com 

treino e com a persistência de um signo de terra. Forte tendência a racionalizar as coisas 

e deve tomar cuidado para não perder tempo com detalhes inúteis ou que fazem pouca 

diferença. 

Casa 10 em Balança 

Linda configuração que proporciona um charme natural e uma doce diplomacia no trato 

com as pessoas relacionadas à profissão. O sucesso vem da harmonia, da habilidade em 

saber ouvir e do senso de justiça apurado. Carreiras relacionadas às leis, às artes e à 

estética. Ética é a palavra-chave. Facilidade de fazer parcerias. 

Casa 10 em Escorpião 

Aqui temos uma alma que se transforma com a própria profissão. O poder é uma 

verdadeira necessidade, não para ficar se vangloriando, mas para ser recompensado com 

a sensação de ter atingido aquilo a que se propôs com persistência e profundidade. A 

profundidade vocaciona é tamanha, que deixa suas impressões digitais para o mundo. 

Desejo constante de autosuperação. 



Casa 10 em Sagitário 

Sente-se importante se atingir o sucesso com a liberdade. Esse sucesso vem de 

vivências com estrangeiros, se possível no exterior. Gosta de viajar a trabalho ou pelo 

menos para aprender algo novo. Se conseguir ter sucesso com assuntos culturais e 

religiosos, se considerará uma pessoa feliz. Quer subir sem muito esforço, atrai ajuda de 

pessoas influentes. Falta um senso prático que, pode ser desenvolvido e transmutado. 

Sabe vender as suas ideias, transmite energia, alegria e expansividade na carreira. 

Casa 10 em Capricórnio 

Posicionamento confortável para Capricórnio, pois traz consciência e confiança na 

posição que ocupa no mundo. Uma pessoa fria e prática na carreira, observa tudo com 

muita clareza e sabe tomar decisões assertivas, sem devaneios. Perseverante, traça metas 

muito bem definidas e não falta senso de responsabilidade para fazer o que deve ser 

feito. Certamente é reconhecido por tudo isso, pelo grande profissionalismo. 

Casa 10 em Aquário 

O trabalho em equipa tem bem mais potencial de sucesso do que o trabalho individual. 

Aliás, se for para o benefício de uma grande quantidade de pessoas, organizações, 

melhor ainda. E se colocar em prática suas ideias originais, melhor ainda, pois, se for 

esperto, conquista a confiança das pessoas ao propor caminhos inovadores. 

Possivelmente tem interesse por assuntos relacionados à tecnologia. Grandes ideais. 

Cuidado com sonhos impossíveis. 

Casa 10 em Peixes 

Certa dificuldade em descobrir o que quer da vida profissional. Senso prático escasso. 

Por outro lado, se a pessoa se permitir, é só deixar a intuição manifestar-se e 

desenvolver atividades que envolva o sonho das pessoas. Pode-se dar bem com música, 

dança, artes plásticas, enfim, algo que expresse imaginação sem limites. Se Touro 

estiver no ascendente, o senso prático será desenvolvido com mais facilidade. Em 

empresas, pode ser um super visionário. 

 



Passo 5 – Passo a passo Propósito no Mapa Astral 

O passo a passo é observar que planetas estão dentro dessas casas (2, 6 e 10). 

 

Planetas na Casa 2 

SOL EM 2: Quando o Sol se encontra na segunda Casa, este domínio da vida deve ser 

enfrentado com energia; existe uma necessidade de cultivar as capacidades, os valores e 

os recursos pessoais a fim de conseguir um sentimento de individualidade. Estes nativos 

necessitam de encontrar e definir o que para eles é a segurança, em vez de confiar noutras 

pessoas que lhes proporcionem segurança, dinheiro ou recursos. 

Pode-se alcançar o sentimento do poder e da própria dignidade por meio da aquisição de 

dinheiro e de posses, e mediante a capacidade de administrar e organizar o mundo 

material. Podem ser generosos com o dinheiro; mas, normalmente, esperam em troca 

alguma forma de reconhecimento. 

Com o Sol na segunda Casa, a segurança obtém-se mediante a posse e o cultivo de 

atributos tais como a força, a nobreza, a autoridade e o sentimento de ser alguém em 

especial. As pessoas que tenham esta colocação sentir-se-ão mais seguras na vida se 

cultivarem estas competências, independentemente do dinheiro que tiverem no banco. 

 

LUA EM 2: Aqui, a Lua indica a necessidade de conseguir segurança emocional através 

do dinheiro e das posses. É possível que quem tiver a Lua nesta Casa aceite, sem dúvidas 

e sem críticas, o sistema de valores da sua família de origem ou daqueles que o rodeiem. 

A Lua projeta sentimentos sobre o que possui. Pode existir um apego sentimental aos 

objetos, especialmente os que tenham sido herdados da família ou que estejam vinculados 

pela memória a pessoas ou situações que tenham sido importantes na vida. É frequente 

que encontre interesse nas antiguidades, nas relíquias de família ou em qualquer coisa 

relacionada com o passado. 

As pessoas nesta posição possuem uma grande sensibilidade, poder de adaptação e 

capacidade para saberem, instintivamente, o que os outros querem ou necessitam. 

Como a Lua é cambiante, também as circunstâncias financeiras podem flutuar. Estes 

nativos podem ganhar dinheiro mediante profissões relacionadas com a Lua, tais como as 



que servem as necessidades públicas, a hotelaria, a restauração, o cuidado com as 

crianças, a propriedade imobiliária ou os trabalhos relacionados com o mar. 

 

MERCÚRIO EM 2: Podem ser pessoas especialmente hábeis para as finanças e para 

acordos comerciais. Podem ganhar dinheiro com profissões tais como vendedor, escritor, 

professor, conferente na indústria dos transportes, etc. 

Os valores inatos que devem cultivar são a inventiva, a destreza, a flexibilidade e um 

talento especial para o uso das palavras. Podem ser prudentes e cautelosas com o dinheiro, 

rigorosas e cuidadosas com os pormenores e atribuírem mais importância à qualidade do 

que à quantidade. 

Estes nativos sentem curiosidade por compreender a natureza do mundo físico. Através 

do conhecimento e aprendizagem sobre a forma como uma coisa funciona, alcançarão um 

sentimento de segurança. 

É possível que estas pessoas tenham mais de uma fonte de receitas ou mais de uma forma 

de ganhar dinheiro; também poderão trabalhar com familiares. 

 

VÉNUS EM 2: Os que tiverem Vénus na Casa 2 gostam de dinheiro, não somente pela 

segurança que proporciona, mas também porque permite comprar tudo aquilo que pareça 

belo e desejável. Conseguem um sentimento de bem-estar ao rodearem-se por tudo o que 

consideram elegante e de bom gosto. Prestam muita atenção à beleza do mundo físico e 

material. Fogem de tudo o que consideram feio ou desarmonioso. Como recursos inatos 

têm um grande talento diplomático e sentido de justiça. Possuem o dom de atrair o que 

necessitam ou o que querem e recorrem aos seus encantos e sedução para o conseguir. O 

dinheiro não é um problema. É provável que o ganhem com profissões venusianas, tais 

como atividades artísticas, modelagem, venda de produtos de beleza, serviço diplomático, 

etc. Podem ser amantes das comodidades físicas, dos aspetos sensuais da vida e também 

ser práticos em assuntos de dinheiro. Dão valor à gentileza, ao refinamento e às subtilezas. 

 

MARTE EM 2: Marte reclama uma ação agressiva e ousada para encontrar dinheiro ou 

posses. Talvez estas pessoas tenham de correr riscos para alcançar o que tão 

desesperadamente anseiam. Todavia, se o comportamento do nativo for demasiado 

precipitado ou impaciente, esta ação de «ir à caça» pode ser contraproducente.  

Em termos gerais, esta colocação descreve pessoas com desejos fortes e necessidade de 

desfrutar do mundo material. Podem tomar a iniciativa de irem à procura do que querem 



ou, pelo contrário, de o exigirem com impaciência. Também podem ser agressivas com 

os objetos. 

Por outro lado, possuem coragem e iniciativa e são nativos que podem destacar-se em 

qualquer trabalho que requeira essas qualidades. São capazes de combater em defesa 

daquilo que valorizam e também de se imporem aos outros. Para elas, o dinheiro e as 

posses são símbolos concretos do seu poder e da sua força. Procuram afirmar e fortalecer 

a sua existência e a sua vitalidade, demonstrando ao mundo a eficiência de que são 

capazes para pôr-se em movimento no sentido de conseguirem o que pretendem. 

 

JÚPITER EM 2: Uma vez que a Casa 2 representa a segurança, quem tiver Júpiter é 

provável que a procura de segurança pessoal se exprima na persecução da abundância no 

plano material. Contudo, para outros com este mesmo posicionamento, a segurança pode 

significar a posse de conhecimentos superiores ou de firmes crenças religiosas. 

Alguns poderiam ver no dinheiro um símbolo do seu próprio valor, ou conceder uma 

importância excessiva ao êxito monetário e material. É frequente que tenham êxito no 

âmbito material, mas também é provável que o que ganharem desapareça com a mesma 

rapidez. Mostram tendência para dilapidar o dinheiro e serem precipitados ou 

imprudentes nas aplicações. No entanto, no caso de se arruinarem, têm capacidade para 

voltar a «chamar» o dinheiro; apresentam-se-lhes sempre oportunidades salvadoras. 

Estes nativos têm um entusiasmo natural, a capacidade de inspirar outras pessoas e de 

conseguir da vida um significado prático. 

Não se sentem demasiado culpados ao satisfazer os seus inesgotáveis apetites. É possível 

que ganhem dinheiro mediante atividades jupiterianas, tais como o ensino, as viagens, o 

direito, os negócios e importação/exportação. 

 

SATURNO EM 2: O planeta Saturno pode indicar limitações e experiências difíceis no 

sítio onde estiver. Na Casa 2, a insegurança verifica-se na esfera do dinheiro, das posses, 

dos valores e das recordações. As pessoas com esta colocação sentem uma necessidade 

imperiosa de triunfar sozinhas, sem ajuda dos outros. Mesmo quando recebem dinheiro 

por matrimónio ou herança, prosseguirão obtendo maior satisfação daquilo que elas 

próprias ganharem. 

As dificuldades financeiras, embora não constituam uma situação muito agradável, por 

vezes podem servir de estímulo para que as pessoas cultivem as suas potenciais 

capacidades, melhor do que se não tivessem nenhum problema de dinheiro. 



A um nível mais profundo é frequente que as pessoas possuindo esta posição não estejam 

seguras do seu próprio valor inato, ou que lhes falte confiança na sua capacidade de 

enfrentaram eficazmente o mundo real. 

Estas pessoas possuem cautela, tato, perseverança, paciência e potencial para converter 

as dificuldades em vantagens. Ao enfrentarem os desafios do mundo material, descobrem 

o seu próprio valor, o que as impulsiona para maiores feitos e para uma apreciação da 

vida em geral. 

 

ÚRANO EM 2: Estas pessoas encaram tudo o que tenha a ver com dinheiro, posses e 

recursos, de uma maneira diferente do habitual. Podem considerar o mundo material de 

forma pouco comum. 

Algumas iludem todo o apego ao mesmo tipo de coisas procuradas pela maioria das 

pessoas. No caso de lhe concederem algum valor, o dinheiro só terá interesse na medida 

em que lhes oferece a liberdade de conseguirem o que realmente pretendem. 

As entradas podem provir de campos de desenvolvimento verdadeiramente novos ou de 

tecnologias modernas. 

Úrano nesta Casa também pode indicar súbitos altos e baixos financeiros e materiais. A 

inclinação para correr riscos devido a impulsos pode resultar tremendamente vantajosa 

ou conduzi-las à ruína. 

Estes nativos podem experimentar com frequência algum tipo de mudança ou alteração 

no terreno da segurança pessoal que os obrigue a uma reavaliação dessa esfera da vida. 

Também é provável que, nalgum momento da vida, tenham de cultivar capacidades 

diferentes das que previamente tinham exercido. 

Os recursos inatos que estes nativos potencialmente possuem são a originalidade, a 

inventiva, a atitude aberta face a novas correntes e uma visão intuitiva e clara de diferentes 

situações. 

 

NEPTUNO EM 2: Este planeta oferece um efeito dissolvente; estando na Casa 2 é 

provável que qualquer forma externa de segurança se encontre sujeita à sua influência. 

Inconscientemente, é provável que a pessoa se sinta culpada por chegar a ter dinheiro ou 

por querer conservar o que possui, convencida de que o que pertence a um deveria 

pertencer a todos. Mas também é provável que essas pessoas sintam que o mundo está em 

dívida para com elas e que o que é dos outros também deveria ser delas... 



Existe uma confusão no tocante ao manejo de finanças ou aplicações. Podem ser vítimas 

de fraudes, roubos ou enganos. 

As que têm Neptuno na Casa 2 podem estar insatisfeitas com o que possuem e quererem 

sempre mais. Mesmo se conseguirem o estatuto material que ambicionam, é provável que 

descubram que tal não é o que imaginavam: faltará sempre alguma coisa.  

Os seus dons inatos são a sensibilidade, a imaginação artística e criativa, e a capacidade 

para curar e tranquilizar os outros. É possível que ganhem dinheiro com uma profissão 

neptuniana: teatro, pintura, poesia e dança, fotografia, farmácia, artes curativas, venda de 

álcool e drogas, marinha mercante, etc. 

 

PLUTÃO EM 2: Plutão na Casa 2 não permite que, neste âmbito, se viva uma vida 

corrente ou sem quaisquer complicações. Com esta localização, os problemas 

relacionados com a aquisição de dinheiro ou de posses têm motivações subjacentes. 

Dinheiro e poder podem ser cumulativos como forma de controlar os outros. O êxito 

material também pode ser uma forma de reforçar a atração sexual. 

Plutão vai aos extremos e é provável que muitos destes nativos vivam os opostos da 

pobreza e da riqueza. Se estiverem demasiado identificados com as posses, é provável 

que Plutão as destrua, despojando-os delas para que possam descobrir quem são dentro 

de si mesmos. É possível que, inconscientemente, provoquem estas catástrofes para 

poderem encontrar um sentido interior do valor e da segurança. 

Os valores inatos são uma perceção profunda, uma convicção poderosa e a capacidade de 

tomar decisões em momentos de crise. Plutão pode cortar e eliminar o que não é essencial, 

converter uma coisa sem valor num tesouro. 

É provável que os seus ganhos derivem de profissões associadas a este planeta, tais como 

a investigação, a medicina, a psicologia e a parapsicologia, a restauração de antiguidades, 

a exploração mineira e as atividades secretas. 

 

Planetas na Casa 6 

A Casa 6 - A saúde e o trabalho 

 

Esta Casa tem correspondência com Mercúrio, regente de Virgem, signo relacionado com 

o serviço, o trabalho e a saúde. Também rege os assuntos de rotina no ambiente 

quotidiano; a maneira de vestir, a dieta, os hábitos de comer, a higiene e o cuidado 



prestado ao corpo. Rege, igualmente, os pequenos animais e os animais domésticos e 

domesticados. 

 

Fala do ambiente geral do trabalho, da eficiência que, por sua vez, depende da nossa 

saúde. Faculta importantes indicações sobre possíveis enfermidades — principalmente 

agudas — e acerca de tendências doentias. 

 

A sexta Casa recorda-nos os nossos limites naturais e a necessidade de chegarmos a uma 

definição clara de nós mesmos, de descriminar entre as prioridades e de avaliar o uso que 

damos às nossas capacidades. 

 

Se não respeitarmos as verdades da nossa própria natureza, as consequências são o stress, 

a frustração e a enfermidade. Esta Casa fala da relação existente entre o mundo interno 

da mente e os sentimentos, e o mundo externo da forma e o corpo, isto é, da ligação corpo-

mente. Daí que seja a Casa do trabalho, da saúde, do serviço e da adaptação às 

necessidades. Para a maioria das pessoas, o trabalho é algo que tem de ser feito a fim de 

manter a existência quotidiana. Um emprego significa rotina e adaptação diárias. Temos 

de estruturar o nosso corpo, estabelecer prioridades e tomar medidas. Por vezes, a 

necessidade de nos ajustarmos a um horário rígido ajuda-nos a ordenar e a pautar a vida. 

 

Os planetas e os signos existentes na sexta Casa não se limitam a descrever problemas 

relacionados com o trabalho e o emprego, mas também as atividades que potencialmente 

estamos aptos a desempenhar. No entanto, mais do que descrever o tipo de emprego, esta 

casa sugere a forma como encaramos a realidade do trabalho: por outras palavras, não 

somente o que fazemos, mas também como o fazemos. Por exemplo, quem tiver Saturno 

nesta Casa preferirá um lugar estável que permita crescer de forma lenta e contínua; pelo 

contrário, quem tiver Úrano rebelar-se-á perante a obrigação de ter de «marcar o ponto» 

e preferirá trabalhar sem um chefe que o vigie. 

 

O outro tema importante desta Casa — para além do trabalho — é a saúde. A necessidade 

de ser produtivo e útil é básica para a natureza humana. Um excesso de trabalho afeta a 

saúde, mas trabalho em quantidade insuficiente pode produzir apatia e torpor. Muitas 

pessoas com colocações importantes nesta Casa interessam-se especialmente pela saúde 

e pela condição física. 



Esta Casa também descreve a nossa relação com aqueles que, de alguma forma, nos 

prestem os seus serviços, assim como as nossas próprias qualidades de serviço, tanto a 

forma como exercemos a autoridade, como a nossa atitude na posição de subordinados. 

 

Por último, a relação que mantemos com os animais domésticos está relacionada com esta 

Casa, uma vez que estes também nos acompanham na vida quotidiana; um animal pode 

ser muito importante para aliviar o sentimento de solidão ou de inutilidade que, por vezes, 

ataca o homem. 

 

SOL EM 6: Esta não é uma boa posição para o Sol, uma vez que diminui a vitalidade. A 

pessoa tem limitações na altura de exprimir a sua personalidade, sente que tem de 

compreender e de ajudar os outros, inclusivamente sacrificando a sua individualidade. 

Aprender a funcionar com eficácia nos assuntos práticos reforça o seu sentimento de 

identidade. A necessidade de estabelecer uma boa relação com o seu próprio corpo é 

fundamental. Infelizmente para muitos. Este reconhecimento da importância dos 

cuidados corporais só se torna consciente quando as consequências do descuido e dos 

maus-tratos já foram demasiado longe para se manifestarem sob a forma de enfermidades. 

Também podem existir frustrações nas relações quotidianas. 

Estas pessoas trabalham melhor em cooperação. Prestando serviço aos outros encontrar-

se-ão a si mesmas. 

 

LUA EM 6: A saúde destas pessoas, bem como os seus afazeres quotidianos, variam de 

acordo com os seus estados anímicos. Os rituais quotidianos conferem-lhes segurança. 

Com esta posição é preciso prestar atenção às enfermidades hereditárias a fim de serem 

tomadas medidas preventivas. Podem verificar-se dificuldades funcionais no organismo, 

sobretudo nas partes digestivas, devido a preocupações excessivas. É aconselhável cuidar 

das dietas, já que ao sofrer crises emocionais podem apresentar-se problemas com a 

comida e o excesso de álcool. 

Por outro lado, são pessoas que precisam de sentir-se emocionalmente comprometidas 

com o seu trabalho. Trabalhar num isolamento excessivo resulta prejudicial. Adaptam-se 

bem a qualquer emprego em que possam desempenhar um papel maternal, um serviço 

público (saúde, sanidade, obras sociais, serviço doméstico ou cozinha). 

 



A estas pessoas agrada possuir animais domésticos, os quais podem vir a ser de grande 

ajuda para a saúde, tanto física como psicológica. 

Na carta de um homem indica uma grande importância da mulher na vida quotidiana, 

assim como relações de trabalho gratificantes com as mulheres. 

Numa carta feminina simboliza uma grande relação feliz com o próprio corpo e um bom 

equilíbrio psicofísico. 

 

MERCÚRIO EM 6: Como a Casa 6 descreve a forma como usamos o nosso tempo, os 

que têm Mercúrio nesta casa necessitam de estar permanentemente ocupados. Contudo, 

deverão estabelecer prioridades, uma vez que os problemas de saúde podem estar 

relacionados com os nervos, com um excesso de preocupações e de atividade, ou com 

descanso insuficiente. 

O trabalho que realizam deverá se mentalmente interessante. Estas pessoas têm uma 

marcada capacidade analítica nas ocupações que requerem um trabalho de pormenor e 

mão-de-obra especializada. É uma boa posição para o manejo de computadores e 

maquinarias eletrónicas. Podem ter êxito no campo comercial, múltiplas relações 

laborais, espírito de organização e facilidade para colaborar com os jovens. 

Com Mercúrio nesta posição é muito o que se pode aprender sobre o corpo. O ioga e as 

técnicas de meditação podem ajudar a reduzir o stress. 

 

VÉNUS EM 6: Vénus na Casa 6 indica relações harmoniosas com o quotidiano, 

otimismo tranquilo, hábitos refinados, altruísmo, tendência a enamorar-se de pessoas com 

nível social inferior e boa capacidade manual. 

O trabalho tem de ser mais um prazer que uma obrigação. Estas pessoas procuram sempre 

maior aperfeiçoamento e melhor qualidade do seu trabalho e da sua vida diária. 

Geralmente têm capacidade para se dedicarem a trabalhos que exigem precisão no 

pormenor. Muitas vezes a atividade está relacionada com cosméticos, objetos de arte, 

vestuário ou saúde. 

Esta posição confere diplomacia e popularidade nas condições laborais. Existe fidelidade 

por parte de serventes e empregados. É favorável para a saúde se Vénus não possuir 

muitos maus aspetos; caso contrário pode dar lugar a doenças venéreas, renais ou da 

garganta, desilusões nas relações laborais, perigo de exploração e relações sentimentais 

tristes. 

 



MARTE EM 6: Estas pessoas são muito dinâmicas e ativas, hábeis e rápidas no trabalho, 

mas também impacientes, irritáveis e competitivas, o que pode criar conflitos com 

superiores, empregados ou colegas. Também se destacam em tarefas que requerem 

precisão, tais como a mecânica, a engenharia e a cirurgia. 

Mostram desagrado aos ambientes restritivos e trabalham melhor de forma independente, 

uma vez que a agressividade e a vontade de dirigir podem provocar roturas e litígios. 

Com Marte nesta Casa os sentimentos e impulsos gravam-se muito fortemente no corpo 

e devem encontrar forma de expressão para que não provoquem um curto-circuito 

acabando por perder o sangue-frio.  

 

JÚPITER EM 6: Esta posição indica ótimas perspetivas no ambiente laboral, êxito em 

trabalhos relacionados com a prestação de serviços, situações pacíficas e cordiais com 

colegas e superiores, possibilidade de exercer facilmente uma carreira, e boa saúde. 

Estas pessoas inspiram confiança pela sua lealdade, são respeitadas e adaptam-se bem a 

tarefas de supervisão. Existe interesse pela homeopatia e por outras formas de medicina 

natural. Podem ter êxito no negócio de animais domésticos. 

 

SATURNO EM 6: Estas pessoas possuem um notável sentido de organização, assim 

como uma necessidade compulsiva de impor a ordem à sua volta. A racionalidade comina 

todas as suas atividades. Os obstáculos são enfrentados com fria determinação, se bem 

que atender as exigências da vida quotidiana possa ser algo opressivo e árduo. 

Podem existir problemas de saúde, especialmente da pele, dos ossos, dos joelhos e das 

articulações. 

As pessoas podem ser excessivamente críticas em relação aos companheiros ou sentir 

receio de parecerem incapazes aos olhos dos chefes ou colaboradores. 

 

ÚRANO EM 6: Estas pessoas possuem grande dinamismo e espírito de iniciativa. Nesta 

Casa, Úrano tem a oportunidade de aprender que, para mudar o exterior, é preciso 

primeiro alterar o interior. 

A relação com o mundo do trabalho pode ser pouco convencional. Raramente se adaptam 

a uma rotina repetitiva. A sua mente deve estar constantemente interessada na tarefa que 

têm pela frente. É frequente que tenham dificuldade em trabalhar sob as ordens de outros. 

Podem interessar-se pelas novas tecnologias e pelas medicinas alternativas. 

 



O excesso de stress e de tensão nervosa pode provocar-lhes problemas de saúde 

(especialmente alergias). No seu lado positivo, Úrano ajuda a uma rápida recuperação das 

enfermidades. 

 

NEPTUNO EM 6: Estas pessoas possuem uma ótima intuição para a atividade laboral 

— que pode chegar à genialidade — e um grande sentido artístico para todo o trabalho 

manual. 

O problema para aqueles que têm Neptuno nesta Casa consiste em aprenderem a 

funcionar como indivíduos separados, a adaptarem-se e a fazerem concessões às 

necessidades dos que os rodeiam. 

No âmbito laboral podem ser vítimas de enganos e também é possível que os seus 

companheiros de trabalho se voltem para eles em busca de apoio. Não devem interessar-

se demasiado pelos aspetos quotidianos da vida. 

Estas pessoas são mais suscetíveis aos germes ou enfermidades que possam estar no ar, 

uma vez que têm um sistema nervoso muito débil. Também são sensíveis às drogas e ao 

álcool. As enfermidades podem ser de origem emocional e difíceis de diagnosticar.  

 

PLUTÃO EM 6: Estas pessoas possuem uma forte ambição e tendência para se imporem 

de forma autoritária aos que as rodeiam. 

Quem tiver Plutão nesta Casa deve ter em conta que a enfermidade pode ser uma 

indicação de problemas de origem psicológica. 

Têm capacidade para trabalhar com total dedicação e sem distrações, pondo toda a sua 

vontade na tarefa. São extremamente perfeccionistas e incansáveis no seu trabalho, 

embora também possam chegar a ser obsessivas. Podem ser irritáveis e criticar 

exageradamente quem não compartilhar da sua maneira de trabalhar. As lutas pelo poder, 

pelo sexo e pelas traições no âmbito laboral são comuns. 

Empregos de detetive, espião ou mineiro, e carreiras tais como a medicina, a psicologia 

ou psiquiatria, adaptam-se perfeitamente à sua personalidade. 

 

Planetas na Casa 10 

SOL na Casa 10: dá muita importância ao plano material. A pessoa tem uma profunda 

necessidade de brilhar, de ser reconhecida, admirada pelos seus sucessos profissionais, 

de obter prestígio e poder. Uma boa configuração assegura o êxito na vida. 



 

LUA na Casa 10: indica popularidade e uma facilidade especial para captar as 

necessidades do público. O indivíduo deve ser útil à sociedade. Também pode indicar 

muitas alterações na carreira. 

 

MERCÚRIO na Casa 10: a mente é ativa, vigilante e prática. Predispõe a uma ocupação 

relacionada com a escrita ou com a comunicação, bem como tendência para ter empregos 

subordinados. 

 

VÉNUS na Casa 10: a pessoa outorga prestígio perante o público e tato ou diplomacia 

necessários para granjear as ambições. Estas pessoas procuram ocupações agradáveis 

com que tenham oportunidade de brilhar. 

 

MARTE na casa 10: as pessoas necessitam de fazer coisas dignas de menção e que os 

outros os considerem poderosos, fortes e enérgicos. Para tal procuram carreiras que 

coloquem estas qualidades em primeiro lugar. 

 

JÚPITER na casa 10: indica a possibilidade de triunfar na profissão. Estas pessoas 

procuram o significado da vida e a sua própria realização através da carreira, o estatuto e 

o reconhecimento. Muitas vezes ocupam cargos públicos de renome ou que tenham a ver 

com a lei. 

 

SATURNO na casa 10: confere uma forte ambição de poder. Estas pessoas são muito 

sensíveis à forma como os outros as vêm. Pode facultar êxito na vida através de um 

esforço persistente e incansável. Mas, geralmente, indica limitações e demoras. 

 

ÚRANO na casa 10: outorga um forte individualismo e originalidade em tudo o que se 

faz. Pode indicar uma ocupação pouco comum. Estas pessoas podem levar uma vida 

muito agitada com altos e baixos na sua posição. 

 

NEPTUNO na casa 10: o indivíduo idealiza de tal maneira as suas aspirações na vida, 

que tem tendência para a instabilidade ou confusão na sua carreira. Estas pessoas podem 

ser idealizadas pelos outros ou cair em escândalos públicos. 

 



PLUTÃO na casa 10: indica uma posição poderosa e de influência na sociedade, se bem 

que as crises na carreira profissional possam alterar drasticamente a atividade. Esta é uma 

posição muito favorável para seguir a carreira política. 

 

 


