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                                              Capítulo I  -  INTRODUÇÃO

                                         Encontrando a verdadeira vocação

É comum perguntar-se às crianças: "O que você quer ser quando crescer?" Nessa fase, geral-
mente temos muitos sonhos. Sabemos que queremos ir à lua ou pilotar o avião mais rápido do
mundo; salvar animais em extinção ou fazer uma brilhante descoberta científica que transforme
a vida das pessoas. Ainda não temos idade para pensar no mercado de trabalho, na adminis-
tração do orçamento doméstico nem em como nos manter e sustentar nossa família. Temos
apenas nossos sonhos e a secreta certeza de ser únicos, predestinados a realizar algo de muito
especial na vida. Mesmo que nossos pais tenham outros sonhos para nós, sabemos a diferença
entre os sonhos deles e os nossos. Quando crianças, ainda somos capazes de ouvir a voz do
espírito.

À medida que crescemos, as coisas vão mudando. As pessoas nos dizem: "É melhor começar a
pensar no que quer fazer de sua vida. Como é que você vai se sustentar?" O tempo de sonhar
chega ao fim; precisamos "enfrentar a realidade" e pensar em como sobreviver neste velho
mundo, vasto e hostil. A sensação que tínhamos de ser especiais se apaga diante das altas taxas
de desemprego, da competição acirrada pelas vagas disponíveis e das crises e reviravoltas eco-
nômicas, que nos levam a achar que será muita sorte se conseguirmos um emprego, qualquer
que  seja  ele.  E  se  estamos  insatisfeitos  nesse  emprego  ou  somos  demitidos,  nos  sentimos
desvalorizados e desconfiados de nossos sonhos e aspirações mais profundos, simplesmente
porque talvez não haja nenhuma outra oportunidade de trabalho. E mesmo que haja, é provável
que já tenhamos perdido há muito tempo a capacidade de ouvir a voz do coração e de sentir que
temos algo muito especial a fazer na vida.

Esta é uma interpretação astrológica da sua vocação. Ela foi feita para ajudá-la a saber o que
seria bom para você e em que área você atuaria melhor, de forma que sua vida profissional te-
nha não só contracheques, mas também sentido. Se você está buscando orientação, a astrologia
poderá ajudá-la a encontrá-la. Se já definiu um rumo, a astrologia lhe permitirá confirmá-lo ou
mesmo aperfeiçoá-lo. A palavra "vocação" deriva de uma raiz latina que significa "chamar". Ter
uma vocação, ou "atender a um chamado", implica algo mais profundo ou sublime - uma alma
ou Eu Interior que sabe para que estamos aqui. Durante muito tempo a palavra "vocação" foi
utilizada apenas para caracterizar o chamado para a vida religiosa. Os desafios e problemas do
mundo de hoje, seus rápidos avanços tecnológicos e suas constantes mudanças políticas e eco-
nômicas nos intimidaram e afastaram do que realmente é importante para nós: aquilo que
fazemos  na  vida.  No  entanto,  muitos  sentem-se  desorientados  e  desmotivados  no  trabalho,
mesmo quando são bem pagos. Poucos de nós tivemos o privilégio de herdar fortunas; a maioria
precisa encontrar um meio de ganhar a vida. O trabalho, tanto quanto os relacionamentos,
ocupa lugar central em nossa vida e a maior parte do nosso tempo. Apesar disso, talvez não
sejamos capazes de pensar de dentro para fora, concentrando-nos primeiro no que somos e no
que nos dá inspiração para depois buscar os meios de expressar isso no mundo. Normalmente,
pensamos de fora para dentro, concentrando-nos naquilo que os outros ou nossas próprias
inseguranças nos dizem ser possível. Não fomos criados para conhecer-nos nem para confiar em

3tvp  as6212.502-17



CARREIRA E VOCAÇÃO
Interpretação astrológica de Liz Greene para  Olga Tokarczuk

nós e em nossas aptidões. Ao invés disso, conhecemos somente os limites da realidade exterior e
aprendemos a moldar-nos para caber dentro deles.

Como cada mapa astral é único, a astrologia ensina-nos que cada pessoa tem seu próprio
temperamento e suas próprias habilidades. Embora as interpretações astrológicas não possam
dizer-nos em que empresa trabalharemos nem quanto ganharemos, elas podem ajudar-nos a
compreender que, se quisermos que a vida valha a pena, precisamos manifestar no mundo exte-
rior pelo menos alguma coisa do que somos interiormente. Nenhum emprego é perfeito; todos
temos que fazer concessões. O que importa é fazer alguma coisa que nos ligue a algo especial
dentro de nós; algo que nos faça sentir dignos e nos incentive a dar à vida o que temos de me-
lhor. As revelações da astrologia não são literais nem específicas. Elas são indicações simbóli-
cas e psicológicas que nos informam sobre as áreas que mais nos motivam, sobre as necessida-
des que nos alimentam o espírito e sobre as limitações pessoais que assinalam o que somos
capazes de conseguir ao longo de nossa existência. Não podemos negar o que somos e não há
ser humano que disponha de todas as possibilidades. As áreas em que cada um é bom são
diferentes. Com a combinação certa de realismo e fé em nós mesmos, podemos chegar à certeza
de que nossa passagem pelo mundo valeu a pena.

É importante lembrar-nos de três coisas para obter os melhores resultados das revelações as-
trológicas contidas nesta interpretação. Em primeiro lugar, uma boa compreensão de nossas
próprias necessidades, potenciais e limitações é muito mais importante que as estatísticas e os
fatos do mundo exterior. Não queremos dizer que as estatísticas e fatos não sejam importantes.
Mas mesmo que haja quatrocentos candidatos competindo por uma determinada vaga, a força
que temos para criar nossa própria realidade é maior do que pensamos. Se esse emprego for
mesmo certo para nós e se estivermos dispostos a nos preparar e fazer o treinamento necessário,
nós conseguiremos a vaga, seja qual for o lugar, o momento ou a maneira. Em segundo, não
devemos ter medo de tentar. Tentar de novo após um fracasso é melhor que desistir, pois
podemos aprender com os erros mais do que aprenderíamos com os acertos. É importante
também  entender  que,  às  vezes,  nós  inconscientemente  buscamos  o  fracasso  e  perdemos
oportunidades.  Muitas  pessoas  são  derrotadas  não  por  falta  de  capacidade,  mas  por  uma
profunda convicção inconsciente de que não merecem realizar-se. Compreendendo-nos mais
profundamente poderemos distinguir entre as verdadeiras limitações e a auto-sabotagem. Final-
mente, assim como um mapa rodoviário não influi para que façamos uma viagem, um mapa as-
tral não pode, por si só, criar-nos oportunidades. A carta astrológica pode orientar-nos e in-
centivar-nos a manifestar nossos maiores valores e nossos sonhos mais caros. Mas é preciso que
cada um decida pôr o pé na estrada. Se nos recusamos a empreender essa viagem, por medo ou
ceticismo, e ficamos sentados na beira da estrada desejando o que poderia ter sido, não devemos
culpar nem a astrologia nem o mundo por nossa insatisfação.
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                                       Capítulo II

                             Como você vê o mundo

Cada um de nós vê o mundo de forma diferente e se sente hábil e
competente em certas áreas e inseguro ou desajeitado em outras.
Ninguém pode sair-se bem em tudo na vida. Encontrar a direção
certa depende em parte de saber avaliar-se e adaptar-se à vida e
de encontrar uma situação que corresponda a sua atitude básica.
Claro que isso não é tão simples quanto procurar um lugar em
que possa exercer seus pontos fortes e evitar o que considera seus
pontos fracos. Às vezes, desenvolvendo pontos de nossa personali-
dade  que  nos  deixam  inseguros  é  que  nos  sentimos  mais  re-
alizados. Seja como for, será melhor se sua perspectiva a respeito
da vida estiver em harmonia com o que você faz, pois assim você
se sentirá mais confiante e capaz de vencer os desafios do seu
trabalho. Também pesa a possibilidade de manter-se leal aos seus
próprios valores e necessidades, ao invés de ter de aceitar uma
situação em que não acredita nem no que está fazendo nem nas
pessoas com quem trabalha.

Use suas habilidades práticas para trazer ordem ao caos

Para você, o que importa na vida é ser útil, e o trabalho deve
fornecer um veículo através do qual você possa deixar o mundo
um pouco mais ordenado e integrado do que quando aqui chegou.
Na verdade, você necessita de ordem para seu próprio bem-estar,
pois detesta o caos e a confusão. Sua estabilidade e seu profundo
senso de responsabilidade a habilitam perfeitamente a organizar a
agenda dos outros e a resolver os detalhes práticos de qualquer
empresa ou projeto em que venha a trabalhar. Todavia, mesmo que
algumas vezes se subestime, você é algo mais do que um simples
técnica ou um "pé de boi". Você tem uma mente vivaz e inquisiti-
va e gosta de aprender novas coisas. Caso escolha um trabalho que
lhe proporcione estabilidade, mas que não lhe dê estímulo intelec-
tual, vai se sentir entediada e inquieta. Mas, mesmo que se sinta
assim, é demasiado sensata para se libertar e se lançar de cabeça
no desconhecido. É mais provável que fique remoendo a frus-
tração até sentir-se mal ou sofrer de ansiedade de tanta raiva. Não
se esqueça disso ao escolher seu campo de trabalho. O seu lado
criativo é forte e você precisa de paz e requinte a sua volta - seu
espírito  é  pragmático  demais  para  concordar  em  viver  como
"artista pobre". Procure encontrar o meio-termo através de uma
atividade equilibrada que lhe permita sentir-se útil e necessária,
mas também perseguir seus interesses intelectuais e criativos. Um
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bom  treinamento  -  seja  universitário  ou  profissionalizante  -
poderia trazer-lhe a segurança para encontrar esse equilíbrio. Se
não pôde fazer esse tipo de treinamento cedo na vida, procure
consegui-lo agora; você é uma estudante nata e não há limite de
tempo para expandir a mente.

Como não tem personalidade agressiva, não lhe é fácil defender-se
nem exigir sua justa parte no lufa-lufa do mercado de trabalho.
Isso pode fazê-la sentir-se ressentida - e quando isso acontece,
você se torna crítica, difícil e arredia, podendo então sabotar não
só o trabalho dos outros como também seus próprios esforços. Por
trás disso há uma grande falta de segurança. Você precisa de uma
avaliação realista de suas aptidões e de apresentá-las ao mundo de
uma forma bem clara e honesta. Sabendo quais são seus limites e
seus pontos fortes, poderá ir em frente sem ilusões. Você gosta de
trabalhar por conta própria, de acordo com seu próprio ritmo e
estilo. Caso se veja atuando em uma grande organização, precisará
ocupar  uma  posição  de  muita  responsabilidade,  bem  longe  da
interferência  dos  outros.  Se  puder  "se  virar"  sozinha,  sempre
corresponderá  às  expectativas;  se  for  importunada  com  muitas
exigências,  pode  simplesmente  fazer  greve  ou  ficar  doente  de
preocupação  e  aborrecimento.  Você  é  uma  pessoa  refinada  e
sensível que não foi talhada para o desgaste da luta, mesmo que,
por necessidade, tenha aprendido táticas de batalha. Procure sem-
pre ter paz e tranquilidade a sua volta. O trabalho que proporciona
contato com a natureza e os animais, com crianças ou adultos que
precisam de ensinamentos e querem aprender, ou ainda com a
história e os mistérios do passado poderia ser uma boa opção. Em
seu  próprio  círculo,  poderá  ser  uma  excelente  comunicadora.
Todavia,   você   é   fundamentalmente   tímida   e   não   gosta   de
apresentar-se em público - precisa de uma audiência disposta a
aprender. Sua criatividade, amor pelas artes manuais e artesanais,
atenção aos detalhes e admiração pelo conhecimento útil propor-
cionam-lhe  capacidade  para  trabalhar  em  muitas  áreas  que
necessitam  de  vista  aguçada,  curiosidade  e  um  profundo  e
verdadeiro interesse pelo que faz o mundo girar.

                                                  - - -
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                                       Capítulo III

                        Suas aptidões e pontos fortes

Identificando  com  realismo  os  seus  pontos  mais  fortes,  você
poderá orientar-se e canalizar suas energias para as áreas em que
tem mais chance de brilhar e de realizar pelo menos a maior parte
de seus objetivos. O reconhecimento de questões básicas - como a
capacidade e o desejo de assumir responsabilidades, a necessida-
de de segurança e estabilidade ou a sede de novos desafios - afeta
suas decisões e contribui para que você não perca tempo dedican-
do-se a áreas em que provavelmente não se sentirá feliz nem à
vontade. Porém, caso esta interpretação lhe pareça contraditória
em relação ao que você está fazendo atualmente, NÃO quer dizer
que você deva esquecer abruptamente tudo o que construiu até
agora. Se, de acordo com seu perfil astrológico, novos desafios e
certo grau de independência são importantes para você em seu
trabalho, por exemplo, você não deve imediatamente abandonar
um emprego estável e sair, de mãos vazias, em busca de um sonho
irrealista. Você pode ainda precisar de treinamento e, além disso,
suas responsabilidades familiares também precisam ser levadas
em conta, diante do que é possível em um determinado momento
de sua vida. Mas se sua personalidade exige um ambiente criativo
e  independente  para  trabalhar,  você  deve  pensar  em  novas
oportunidades no âmbito de sua atual situação ou então traçar um
plano que lhe permita gradualmente alcançar a autonomia que
precisa a longo prazo. O segredo do sucesso - aquele que provém
da  sensação  interior  de  viver  uma  vida  que  vale  a  pena  -  é
primeiramente aceitar a si mesma como você é, acreditar nisso e
parar de tentar moldar-se conforme a imagem de outras pessoas.
Depois, procure construir sua vida exterior de todas as formas
que puder, a fim de encontrar o canal de trabalho certo para você.

O prazer de sua própria companhia

Um de seus pontos mais fortes é a capacidade de perseguir um ob-
jetivo, mesmo que os outros não estejam interessados e que tenha
de fazê-lo sozinha. Você não precisa do aval de uma multidão para
validar  as  coisas  que  o  entusiasmam,  e  isso  permite-lhe  fazer
opções e desenvolver seus dons sem depender excessivamente de
aprovação ou de incentivo. Você é menos vulnerável a pressões do
que muitas outras pessoas quando se trata de decidir a sua direção
de vida. Como qualquer ser humano, você deseja que suas ideias
sejam   reconhecidas   e   seu   trabalho,   valorizado,   pois   ficará
magoada  se  não  for  levada  a  sério.  Entretanto,  também  não
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desmoronará se não obtiver a reação desejada imediatamente -
nem se ela não for tão calorosa quanto necessitariam os mais ex-
trovertidos. De fato, você bem poderia trabalhar por conta própria,
pois   provavelmente   não   considera   as   grandes   empresas   e
organizações lugares ideais, em especial se o ambiente de trabalho
possuir  o  que  se  chama  de  clima  "familiar".  Você  gosta  de
privacidade  e  prefere  que  confiem  em  sua  capacidade  de  re-
alização, sem constantes interferências e supervisão. Na condição
de empregada, o que você quer é ser encarregada de um projeto e
ter total liberdade para fazer com ele o que desejar. Na condição
de empregadora, você quer deixar a equipe fazer seu trabalho li-
vremente, sem precisar interferir o tempo todo. E na condição de
companheira de trabalho, você respeita os limites alheios, assim
como quer que respeitem os seus. Tudo isso indica profundidade
de  percepção  e  preferência  pela  solidão.  Embora  não  definam
quais as áreas de trabalho que mais lhe convêm, essas característi-
cas certamente podem contribuir para definir o tipo de ambiente
em que você poderia trabalhar melhor.

Você não é o tipo de pessoa que gosta de entrar precipitadamente
em debates para oferecer soluções rápidas e inteligentes. Não lhe
falta intuição para isso, pois é capaz de ver bem mais que a maio-
ria  das  pessoas,  principalmente  no  que  se  refere  à  dinâmica
psicológica dos que estão ao seu redor. Todavia, você precisa de
tempo  para  assimilar  as  percepções  através  da  lente  de  seus
valores íntimos e, além disso, detesta passar atestado de boba,
cometendo erros ou fornecendo respostas erradas em público. As
áreas de trabalho que exigirem reações mais rápidas e espontâneas
provavelmente  não  lhe  convêm.  Você  precisa  de  tempo  para
elaborar o que vai dizer e de autonomia para mostrar um plano
completo, em vez de apresentá-lo aos poucos. Seja nas artes, nas
ciências ou nos negócios, você produzirá mais e melhor se puder
pensar em soluções com calma e a sós. Talvez uma profissão
independente seja o que mais lhe convém, pois assim você não
terá de prestar satisfações a ninguém e poderá determinar seus pró-
prios padrões. Não é provável que goste de trabalhar em comis-
sões ou comitês, a menos que esteja no comando. Talvez você
deva procurar uma posição de autoridade, não porque precise do
poder, mas porque ele pode ser o único meio de obter a privacida-
de que necessita. Se realmente quiser trabalhar em uma grande
organização, assegure-se de que o seu cargo lhe ofereça plena
liberdade e privacidade para resolver os problemas a sua maneira e
lhe permita definir claramente seus limites, tanto no ambiente de
trabalho como fora dele.
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Em busca de uma área de trabalho especial

Você não é mais um dos ingênuos desta vida e, sem dúvida, acha
os filmes de Walt Disney irritantes porque têm tão pouco a ver
com a realidade. De fato, você tem um excelente senso da re-
alidade, não só em relação ao mercado de trabalho como também
quanto à motivação das pessoas. Sem ser materialista no sentido
da  ganância,  você  sabe  muito  bem  que  o  dinheiro  compra  a
liberdade e que é preciso fazer concessões para alcançar o sucesso.
Caso alguém busque sua ajuda, o mais provável é que você o
ensine  a  resolver  seus  próprios  problemas,  em  vez  de  dar-lhe
gratuitamente os recursos que batalhou para ter. Talvez criar e
administrar seu próprio negócio fosse uma boa opção para você,
assim como o trabalho artístico, que poderia proporcionar-lhe a
profundidade  e  a  privacidade  que  deseja.  Da  mesma  forma,
investir no treinamento em uma profissão como a medicina ou a
psicologia, seja no campo convencional ou alternativo, também
lhe conviria. Outras áreas que podem atraí-la são as da perícia ou
medicina legal, jornalismo investigativo e direito criminal. Sua
seriedade e seu desejo natural de solidão podem levá-la a trabalhar
com os animais e a natureza. Você possui um instinto aguçado
para perceber o funcionamento das correntes da coletividade e, por
isso, é cautelosa o bastante para proteger-se e evitar que a ex-
plorem  ou  tirem  vantagem  de  você.  Às  vezes  é,  inclusive,
excessivamente  desconfiada,  tendo  dificuldade  em  deixar  as
pessoas  com  quem  trabalha  se  aproximarem  demais,  especial-
mente as que exercem autoridade. Esse distanciamento é ainda
mais acentuado quando se trata de pessoas cuja autoridade não é
merecida. A fim de evitar conflitos com essas pessoas, o melhor
seria buscar uma situação que lhe permitisse ser a autoridade, já
que  dificilmente  o  comportamento  dos  líderes,  na  maioria  das
grandes  organizações,  estaria  de  acordo  com  seus  padrões  ex-
tremamente exigentes. Embora respeite a autodisciplina e possa
sentir-se atraída pelo trabalho em áreas que exigem uma grande
dose  de  disciplina,  você  só  se  empenharia  em  aplicar-se  se
soubesse que haveria a chance de algum dia atingir o topo.

É possível que, com mágoas e isolamento vividos há muito tempo,
você tenha aprendido a manter sua vulnerabilidade debaixo de sete
chaves.  Por  isso,  talvez  tenha  criado  algumas  máscaras  muito
convincentes, usadas sempre que precisa de autoproteção. Só que
não precisa usá-las todos os dias no trabalho; é muito cansativo
fingir ser o que não se é. Além disso, você é capaz de ver através
das máscaras que os outros usam, podendo reagir com verdadeira
empatia e compaixão pelos que foram maltratados pela vida. Pense
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nas profissões assistenciais como uma possível área de trabalho,
assim como qualquer atividade que envolva pesquisa ou investiga-
ção exaustivas. Você gostaria do trabalho de detetive, não apenas
em sentido figurado, mas também no literal, pois tem uma queda
por  enigmas  que  requerem  reflexão  profunda  e  séria,  sendo
também  muito  boa  em  traçar  estratégias  na  surdina.  Isso  a
credencia a trabalhar em áreas que exijam sigilo e pesquisa em
profundidade.   Você   tem   muito   amor-próprio   e   dificilmente
aceitará ser tratada com rispidez. Os companheiros são importan-
tíssimos para a sua satisfação no trabalho, já que precisa confiar
neles  -  pelo  menos  um  pouco  -  e  achar  que  merecem  o  seu
respeito. Talvez o mais importante de tudo seja o respeito em
relação a si mesma, que se baseia na certeza de estar fazendo algo
de verdadeiramente útil e relevante.

As vantagens da visão de raios X

Você não deixa quase nada passar despercebido e, algumas vezes,
espanta as pessoas com a profundidade e o acerto de sua percepção
do que está oculto. Isso é um talento que a habilita ao sucesso em
qualquer área onde seja necessário revelar o que está obscuro ou
penetrar no âmago de um problema para encontrar a sua solução.
Provavelmente aprecia o desafio da pesquisa e adora ser a primeira
a descobrir alguma coisa que os outros não perceberam, especial-
mente quando tiver sido aconselhada a desistir porque o objetivo é
considerado  inútil.  Essa  capacidade  poderia  ser-lhe  útil  nas
profissões médico-assistenciais, mas também poderia transformá-
la em uma formidável oponente nas cortes judiciais ou uma in-
cansável e competente investigadora na área legista ou financeira.
Sua capacidade para "diagnosticar" o que está mal ou danificado
nas pessoas e nas coisas a capacita a trabalhar na medicina, na
indústria, em companhias de seguro e no governo. Transformada
em percepção emocional nas artes, sua visão de raios X poderia
proporcionar-lhe substância e força no trabalho como atriz, es-
critora, pintora, música ou escultora. Infelizmente, tal dom pode
não ser apreciado por aqueles que têm algo a esconder, e você
talvez  já  tenha  enfrentado  muitos  conflitos  com  figuras  de
autoridade que não são tão autênticas como parecem. Você possui
uma memória prodigiosa para as más intenções alheias e talvez
tenha aprendido com experiências passadas a "andar de mansinho
e carregar um porrete bem grande", como já dizia o presidente
Roosevelt.  Caso  consiga  superar  a  sensação  de  injustiça  e
vingança  pessoal,  seus  conflitos  com  a  autoridade  poderão
ensinar-lhe  muito  sobre  a  natureza  do  poder,  coisa  que  você
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precisará compreender bem, uma vez que provavelmente atingirá
posições onde terá de usar o poder com responsabilidade.

O invisível e o desconhecido a fascinam, e você necessita uma
área de trabalho que ofereça profundezas a sondar. Muitas poderão
proporcionar-lhe isso, desde que não seja obrigada a relacionar-se
com pessoas e temas superficiais nem produtos sem graça. Tendo
em vista sua necessidade de sentir-se emocionalmente envolvida
com  o  trabalho,  convém  buscar  um  campo  que  lhe  permita
apaixonar-se pelo que faz. Por exemplo, seria muito difícil que
você  se  apaixonasse  pelo  trabalho  atuando  como  caixa  de  um
banco,  mas  poderia  fazê-lo  se  estivesse  na  área  de  recursos
humanos da organização. Não vire as costas a um desafio apenas
porque lhe dizem que é muito difícil. Quanto mais difícil for o
desafio, mais determinada você será e mais realizada se sentirá por
vencer as probabilidades. Existe um lutadora em algum lugar den-
tro de você que, em vez de voltar-se contra os outros, prefere
lançar-se a favor de uma causa em que possa acreditar de todo o
coração.

A necessidade de um ambiente de trabalho ordeiro

Um de seus pontos fortes é saber utilizar com presteza os detalhes
para criar um ambiente de trabalho organizado. Você não se in-
comoda em dar atenção às pequenas coisas para que as grandes
não  dêem  errado.  Tampouco  se  incomoda  em  executar  você
mesma esse trabalho minucioso e, provavelmente, prefere fazer
sua própria "faxina" a deixar que alguém mexa em seus projetos e
papéis. Além dessa capacidade de respeitar os menores detalhes de
seu trabalho e dedicar-se a eles, você possui uma grande necessi-
dade de sentir-se útil e ajudar os outros a organizar melhor sua
vida e também seu trabalho. Isso pode angariar-lhe extraordinário
sucesso como consultora ou professora, já que está disposta a fazer
muito para ajudar as pessoas a entenderem as coisas mais clara-
mente. Se gostar do pensamento acadêmico, provavelmente terá
prazer em dedicar-se ao estudo de casos e à aquisição do saber. Ou
então, se for artesã, artista ou escritora, encontrará muita satisfação
na constante reformulação e lapidação do trabalho criador. Essa
paciência e essa atenção aos detalhes são dons valiosos que podem
ser aplicados em qualquer área que escolha para trabalhar. No
nível mais profundo, isso significa que você está pronta a arcar
com  a  responsabilidade  de  seus  esforços  criativos,  em  vez  de
esperar  que  os  outros  corrijam  seus  erros  ou  terminem  o  que
começou.
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Seu  olho  crítico  e  seu  espírito  discriminativo  podem  torná-la
bastante seletiva em relação aos companheiros e ao ambiente de
trabalho. Você é até capaz de sentir-se fisicamente mal em uma
fábrica desarrumada ou em um escritório cheio de quinquilharias
espalhadas desordenadamente, tamanho é o efeito que a sujeira e a
desordem podem causar em seu estado mental. O mesmo acontece
com pensamentos e ideias caóticos. A rotina é importante para
você, assim como a maioria dos rituais e hábitos que considera
necessários  ao  seu  bem-estar.  Você  pode  reagir  mal  quando
precisa ajustar-se aos esquemas alheios, embora seja até obsessiva
na defesa e conservação dos seus. Desde que seja a responsável
pela organização, você terá a capacidade de proporcionar suporte e
estrutura aos indivíduos mais desligados e criativos - mas não sub-
estime sua própria imaginação nem a necessidade de manter sua
dignidade e seus limites pessoais. O fato de precisar da ordem não
significa que precise de receber ordens.

A sutileza de um agente secreto

Você é uma pessoa sutil, que geralmente vê e sabe muito mais do
que se dispõe a compartilhar com os outros, a não ser que os co-
nheça há tempo e tenha aprendido confiar neles. Seu forte instinto
de  sobrevivência  provavelmente  lhe  ensinou,  em  especial  nos
primeiros anos de sua vida, que é melhor observar e esperar antes
de colocar todas as cartas na mesa. Além disso, você tem uma
forte   sensibilidade   às   dimensões   inconscientes   da   natureza
humana, possuindo o dom de intuir as correntes subterrâneas em
ação no ambiente. Você conhece muitos segredos e sabe como
guardá-los, sejam seus ou de terceiros. Esse dom especial pode
proporcionar-lhe muita força no trabalho artístico porque a torna
capaz de perceber e tocar os níveis mais profundos da vida emo-
cional  que  as  pessoas  geralmente  desconhecem  em  si.  Você
poderia  também  ser  uma  excelente  terapeuta  ou  cirurgiã,  bem
como uma atriz ou oradora de forte presença. Na verdade, como
você   possui   uma   compreensão   instintiva   da   psicologia   das
multidões,  poderia  sair-se  muito  bem  em  áreas  como  a  pu-
blicidade, onde é necessário "adivinhar" o que o público deseja
antes que ele mesmo saiba disso.

Esse dom é, naturalmente, uma faca de dois gumes, como ocorre
com todos os verdadeiros dons. Sua sutil percepção sugere que
você tende a desconfiar profundamente das multidões, sentindo-se
pouco  à  vontade  nas  grandes  empresas  ou  instituições  onde
predominam  as  lutas  pelo  poder.  Você  tem  a  capacidade  de
perceber o que há de sombrio e destrutivo a sua volta, podendo ter
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bastante sucesso investigando a dinâmica psicológica ou mesmo o
paradeiro de criminosos e pessoas mentalmente perturbadas. De
qualquer forma, procure dar ouvidos a seus próprios instintos de
sobrevivência. Você talvez se realize mais trabalhando indepen-
dentemente ou com colegas que, como você, enxergam e admitem
o lado mais sombrio da vida. Às vezes, tende à melancolia porque
nunca se convence inteiramente de que a vida é maravilhosa ou
que as pessoas são basicamente boas, pois sabe que muitas não
são.  Você  é  sensível  às  tragédias  e  misérias  que  existem  no
mundo, não tendo ilusões sobre o poder destrutivo daqueles que
não  enfrentam  seus  demônios  interiores.  Procure  encontrar  um
trabalho que lhe permita colocar seus dons a serviço da coletivida-
de.  Por  estar  consciente  de  muitas  dimensões  ocultas  da  vida,
poderá ajudar a minorar alguns dos males do mundo, mesmo que
em pequena escala. Não deixe que a suspeita e a desconfiança a
voltem contra os outros, mas ouça aquele instinto de discernimen-
to que recomenda cautela diante das manifestações mais evidentes
de inconsciência das pessoas a sua volta. Embora possa não querer
atuar no âmbito da medicina ou das profissões dedicadas a me-
lhoria da saúde, no fundo você tem o dom da cura e possui algo
importante a oferecer à humanidade.

Ser leal à própria alma é a maior recompensa

De modo geral, seu temperamento combina mais com áreas que
lhe  permitam  motivar-se  por  si  mesma  e  gozar  da  máxima
privacidade   e   independência   possíveis,   tendo   seus   limites
respeitados em termos de espaço, tempo e hábitos de trabalho. O
mais  recomendável  seria  uma  profissão  que  lhe  possibilitasse
trabalhar  com  autonomia,  seja  nas  artes,  nos  serviços  ou  na
pesquisa. Isso não significa que seja obrigada a trabalhar como
autônoma nem que seja incapaz de trabalhar com outras pessoas.
Se  encontrar  o  nicho  apropriado  e  puder  manter  uma  posição
independente dentro de uma grande organização, poderá sentir-se
bem, sem descartar o trabalho em equipe, que também poderia ser
gratificante. Entretanto, as características das pessoas com quem
convive no trabalho realmente importam muito, pois sua seriedade
e profundidade de propósitos não devem ser desperdiçadas em áre-
as  que  a  obriguem  a  pensar  e  falar  com  superficialidade.  A
lealdade a sua própria alma e aos seus valores mais profundos é de
extrema importância. Algumas pessoas são capazes de trabalhar
felizes da vida em praticamente qualquer coisa, se tiverem compa-
nheirismo e remuneração suficiente, mas você não se satisfaz só
com isso. Jamais se comportou conforme a maioria e, provavel-
mente, já teve de administrar sentimentos de intensa solidão ou
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"diferença" várias vezes na vida. Isso não é uma falha, mas sim
um reflexo do dom da percepção e da auto-suficiência, que estão
na  base  de  seu  caráter.  Você  não  é  preguiçosa  nem  lhe  falta
imaginação; na verdade, é capaz de dedicar-se de corpo e alma se
estiver na área certa, além de ter uma aguda intuição para desco-
brir o que está oculto. Mas não se assuste se demorar um pouco
para  encontrar  seu  nicho.  As  naturezas  especiais  requerem  um
lugar especial no mundo.

Outras aptidões e pontos fortes

Embora esses sejam seus principais pontos fortes, existem outras
qualidades que você pode desenvolver para encontrar a melhor
maneira  de  utilizar  sua  energia  e  talentos.  Apesar  de  não
predominarem   em   seu   temperamento,   essas   qualidades   são
importantes e precisam ser levadas em consideração no âmbito de
seu trabalho. O mapa astral, interpretado sob a perspectiva da
vocação, nos apresenta um padrão básico do caráter do indiví-
duo. O campo profissional "ideal" é aquele em que ele pode ex-
pressar o maior número possível de qualidades inerentes a seu
caráter. Não existe um emprego perfeito, como não existe um
mundo  sem  defeitos.  Porém,  mais  cedo  ou  mais  tarde,  essas
aptidões e características secundárias precisarão de espaço em
sua vida e demandarão um canal de expressão.

O dom do espírito racional

Você pensa com lucidez e lógica e possui uma mente inquisitiva,
além de um grande desejo de entender como e por que as coisas
funcionam.  Deveria  procurar  trabalhar  em  algo  que  estimule  e
utilize suas especiais aptidões mentais. Você tem a capacidade de
ir além da superfície aparentemente aleatória da vida, atingindo os
padrões  e  as  leis  que  governam  a  existência  material.  Essa
facilidade em reconhecer princípios essenciais pode credenciá-la a
trabalhar em profissões ligadas ao direito e em muitas áreas da
pesquisa científica. Você poderia tanto tornar-se uma excelente
economista ou analista financeira quanto pesquisadora na área da
medicina  ou  da  genética.  As  áreas  da  sociologia  e  psicologia
também poderiam interessá-la, pois sente-se intrigada pelas leis
que  regem  a  sociedade  e  os  indivíduos.  Você  não  gosta  de
raciocínio confuso e precisa saber exatamente o que esperam de
você e por quê, a fim de fazer um bom trabalho. Caso se sinta atra-
ída pelo campo das artes, é provável que se interesse tanto pela te-
oria  quanto  pela  prática:  em  matéria  de  criação,  você  tende  a
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utilizar o intelecto e o sentimento em iguais proporções. Caso
possua  aptidão  para  escrever,  poderá  ter  bastante  sucesso  em
ramos tais como história, biografia ou ciências, graças à capacida-
de de utilizar as palavras com clareza e precisão e de organizar as
ideias de forma estruturada. Outra área em que poderia sair-se bem
é a do ensino universitário, mas, se tivesse uma inclinação mais
forte para a prática, poderia aliar seu gosto pela ordem à apre-
ciação do apuro técnico, podendo tornar-se uma excelente enge-
nheira, programadora de computadores ou arquiteta. Seu trabalho
deve permitir-lhe dar vazão a sua curiosidade, gosto pela lógica e
pela ordem e preferência pelo rigor analítico. Se o que tem atual-
mente não lhe proporciona o estímulo mental que necessita, pense
em aperfeiçoar sua formação ou treinamento, a fim de encontrar
um trabalho que empregue da melhor maneira os seus especiais
dotes mentais.

Exercendo a força da razão

A razão e a racionalidade são suas principais características, de
forma que você precisa utilizar seus dons mentais no trabalho. En-
tretanto, o uso da razão implica de imediato a existência de caos,
desordem e fenômenos não racionais em muitos níveis da vida, os
quais precisam ser enquadrados no ordenamento geral das coisas e
submetidos às regras do pensamento racional. Sua natureza é com-
plexa, pois seu temperamento se alinha conforme as forças da
razão; apesar disso, você é fascinada pelas razões por que a vida é
tão pouco justificável ou racional. Use essa complexidade na hora
de procurar seu caminho profissional, pois precisa de desafio no
trabalho e mais provavelmente os encontrará nas áreas que mais
resistem as nossas tentativas de explicação: a natureza humana, a
natureza da realidade material e os altos e baixos da vasta psique
coletiva que une secretamente todos os seres vivos. Não use seu
amor pela ordem como defesa contra as coisas que receia na vida,
pois se escolher um campo de trabalho a partir de um ponto de
vista defensivo, acabará por achá-lo maçante e não recompensa-
dor. Assuma riscos e treine sua mente para lidar com o inex-
plicável. Quer seu alvo sejam as ciências ou as artes, seus métodos
precisam ser científicos, ao passo que seu tema deve ser aquilo que
tantos artistas tentam evocar através da magia de sua visão cria-
tiva.

                                                  - - -
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                                       Capítulo IV

                               Conheça seus limites

Reconhecendo seus limites natos, você poderá concentrar-se na
direção certa e obter a máxima realização em seu trabalho. Todos
os seres humanos têm suas limitações, as quais devem ser vistas,
não como "falhas" ou "defeitos", mas como o resultado inevitável
de pontos fortes em outras áreas. Ninguém tem tudo. O autoco-
nhecimento e a autoconfiança provêm do reconhecimento de que
há áreas em que certas qualidades de caráter restringem nossa
capacidade de executar ou apreciar um determinado trabalho.
Algumas vezes, precisamos tentar e fracassar para reconhecer
que estamos pouco preparados, somos incapazes ou simplesmente
nos falta interesse para uma determinada função. Por pressão da
família e dos amigos, podemos buscar ser o que não somos e
desperdiçar muita energia e tempo tentando realizar as expectati-
vas deles, mesmo sabendo que o trabalho que estamos fazendo
não  nos  deixa  à  vontade.  É  importante  reconhecer  que  as
limitações não significam falhas irrevogáveis do caráter. Quando
nos esforçamos para superá-las, podemos ganhar muita autocon-
fiança.  Além  disso,  muitas  vezes  se  descobre  um  talento  onde
antes havia bloqueio ou dificuldade. Cabe a você discernir se uma
limitação necessita ser trabalhada e superada, compassivamente
aceita ou enfrentada das duas maneiras.

Ninguém é uma ilha

O poeta John Donne afirmou que ninguém é uma ilha, mas você
não concorda muito com isso, pois costuma fazer de tudo para
proteger-se atrás de muralhas e trincheiras, mesmo que viva no
continente. Isso representa um incentivo a sua vida íntima e a
garantia de lealdade a seus próprios valores. A opinião alheia não
é o que mais influi em sua vida nem em sua escolha em termos de
trabalho. Mas há um paradoxo inerente ao seu temperamento e a
sua posição em relação ao mundo exterior. Você precisa ser o que
é e necessita que a motivação em seu trabalho venha de dentro, ao
invés de fora. Porém, sem a sensação de viver uma vida útil e con-
tribuir com algo de prático para o aperfeiçoamento geral, você
pode mergulhar em um melancólico isolamento que lhe impedirá a
transmissão  dos  valores  e  ideais  que  mais  preza.  Sua  maior
limitação, em termos de trabalho, é a relutância em deixar os ou-
tros participarem. Isso se deve, em grande parte, a uma mistura de
orgulho e desconfiança. Seria muito bom analisar melhor como
essa tendência a se fechar afeta não só a relação com os colegas de
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trabalho, mas também a capacidade de "expor sua mercadoria na
vitrine" - ou seja, correr o risco de mostrar ao mundo exterior
aquilo que cria. Mas essa limitação não precisa ser uma prisão
para  você.  Ela  pode  ser  trabalhada  e  transformada  em  uma
profunda percepção dos medos e inseguranças das pessoas. Em
última análise, ela provém de uma de suas mais profundas e cria-
tivas necessidades de sua alma: analisar e avaliar a vida conforme
os ditames de seus próprios valores, e não segundo a percepção
muitas vezes estreita e limitada da coletividade.

A desconfiança é incompatível com o apoio

Sua  visão  fundamentalmente  defensiva  da  vida  às  vezes  é  um
trunfo.  Mas  também  pode  ser  uma  limitação,  já  que  a  sua
desconfiança  muitas  vezes  a  impede  de  pedir  o  apoio  que
necessita.   Além   disso,   talvez   você   transmita   às   pessoas   a
mensagem de que não acredita nelas, o que pode magoar e ofender
as que realmente estiverem do seu lado, dispostas a ajudá-la. Para
delegar responsabilidade, é preciso uma certa confiança. Só que,
se  você  se  deixar  levar  por  uma  visão  negativa  da  natureza
humana, será impossível delegar tarefas a quem quer que seja. A
crítica e o escrutínio constantes não são uma boa receita para obter
o melhor dos seus funcionários. Lembre-se do quanto você mesma
é suscetível a críticas quando alguém lhe delega responsabilidade.
A desconfiança a torna melindrável e fechada, expondo-a também
à desconfiança alheia. Aliás, a desconfiança constitui uma questão
crucial tanto em seus pontos fortes quanto em suas limitações na
esfera  do  trabalho.  Não  há  nada  de  errado  em  desconfiar  da
autoridade, já que se trata de uma dúvida justificada em muitos
casos - algo que você provavelmente aprendeu a duras penas, com
sua experiência de vida. Esse é um de seus dons, já que é difícil
enganá-la. E é também uma das razões para que você se dê melhor
trabalhando como autônoma ou em um cargo de autoridade que
lhe permita dar as ordens. Só que o excesso de isolamento não lhe
fará bem. É preciso encontrar o equilíbrio entre a auto-suficiência
e a necessidade de entrosar-se com outros seres humanos. Procure
aprender  a  separar  a  percepção  realista  do  pressuposto  de  que
ninguém é confiável. Reconhecer que precisa cuidar sempre de si
não significa que os outros são sempre desonestos ou egoístas.
Leve cada pessoa e cada situação individualmente, conforme seus
méritos, e tente ver o que o passado lhe ensinou com espírito mais
objetivo.
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As experiências da infância podem minar a autoconfiança

É incrível a forma como você às vezes perde a noção de seu real
valor. Essa secreta insegurança pode causar-lhe muitos problemas
no  trabalho,  particularmente  se  você  deixar  que  as  dúvidas
interfiram  na  sua  capacidade  de  pedir  o  justo  valor  pelo  que
oferece. É possível que as experiências da infância tenham con-
tribuído para essa baixa auto-estima ou que você tenha mesmo
uma tendência nata a definir padrões altos demais para si mesma.
Procure enfrentar essa dificuldade interior e trabalhe para trans-
formá-la em algo positivo. É possível que, em algum momento se
não agora mesmo, você tenha aceito uma compensação financeira
por seu trabalho muito inferior ao que ele valia. Concentre-se no
quanto você acha que merece. Depois pergunte a si mesma por que
aceitar menos e o que fazer para mudar essa situação. Um pouco
de  introspecção  pode  levá-la  a  certas  questões  financeiras  ou
emocionais ligadas a sua família. Infelizmente, o mundo só lhe
dará o que você pede dele, e nada mais. É preciso acreditar que
vale mais para receber mais. Além disse, talvez você hesite em
lutar por aquilo que realmente gostaria de fazer. Se tem talento cri-
ativo, você o utiliza? Se sempre quis fazer uma coisa, mas nunca a
fez, por que deixar-se desanimar? Por que não fazer o esforço?
Com essa atitude, você coloca seu prazer e sua satisfação no fim
da sua lista de prioridades. As razões disso provavelmente são
muito  profundas  e  complexas,  cabendo  a  você  descobri-las  e
analisá-las para romper com esse padrão autodestrutivo. Você não
precisa  se  frustrar  com  sua  vida  profissional.  Se  conseguir
identificar os meios que às vezes usa para sabotar seu sucesso
almejando  pouco  e  pedindo  menos  ainda,  poderá  finalmente
extinguir esse padrão.

Reconhecendo uma secreta necessidade de fazer parte

Sua independência e introversão não são as únicas características
de seu complexo temperamento. No fundo, você ansia por ser
aceita pelos outros e genuinamente querida, ao invés de apenas
respeitada.  Embora  seja  extremamente  difícil,  e  talvez  mesmo
impossível, que "se venda" para obter essa aprovação, você se
magoaria muito caso se sentisse uma estranha ou a segregassem
das atividades grupais no ambiente do trabalho. Como o proverbial
leopardo, você não pode "perder suas pintas" para se tornar outra
pessoa. Além disso, é bem melhor ser quem você é do que alguém
com menos profundidade e substância. Mas você poderia tornar as
coisas um pouco mais fáceis para si mesma se reconhecesse seu
desejo de ser querida e superasse um pouco sua grande descon-
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fiança das pessoas. Não esconda sua natureza amigável e gentil.
Devido  a  sua  necessidade  de  contato,  as  amizades  são  muito
importantes em seu trabalho. Isso não significa falar com deus e o
mundo, mas sim esforçar-se um pouco para cultivar as poucas
pessoas  de  quem  gosta  e  em  quem  aprendeu  a  confiar.  Você
precisa trocar ideias e chegar a uma visão mais equilibrada do
mundo, que a ajude a sair de sua carapaça e reconhecer o quanto
vale sua contribuição para melhorar a vida das pessoas. Se traba-
lhar como autônoma, procure entrar em contato com os colegas da
área e participe de grupos de discussão, pois assim verá onde
encontrar apoio quando for necessário. Esse apoio lhe será muito
útil. Se for escritora ou trabalhar em outra profissão que implique
em isolamento, será particularmente importante buscar a compa-
nhia daqueles com quem possa compartilhar ideias. Apesar de seu
realismo na visão da natureza humana, há em você um certo idea-
lismo, talvez um pouco surrado pela vida, mas mesmo assim ainda
forte. Não abra mão dele, mesmo que o mundo nem sempre se
mostre tão bonito. E é nesse aspecto que você mais e beneficiaria
da amizade e discussão com pessoas afins. Acredite ou não, lá fora
há gente que pode entendê-la e apreciá-la.

Aceitando as críticas sem mágoas

Como seu orgulho é muito grande, qualquer situação de trabalho
que  a  coloque  como  objeto  de  ridículo  ou  zombaria  -  ou  até
mesmo a divulgação de um simples erro - é vista como sinônima
da aniquilação. O menor sinal de que não está sendo levada a
sério, ou de que não merece reconhecimento ou relevância, pode
provocar-lhe  muita  raiva.  Você  pode  rejeitar  sumariamente  as
críticas, mesmo que válidas e bem-intencionadas, porque elas a
fazem  sentir-se  ferida  e  diminuída.  Procure  agir  com  mais
distanciamento. As pessoas muitas vezes lhe apontam coisas, não
para atacar nem magoar, mas simplesmente para ajudá-la a fazer
alguma coisa melhor. Você precisa aprender que nem todos são
inimigos  e  que  os  outros  podem  ter  ideias  que  a  ajudariam  a
aperfeiçoar  seus  próprios  talentos  e  aptidões,  que,  aliás,  são
consideráveis. Por ser uma pessoa séria e profunda, você não faz
nada malfeito nem com superficialidade. Mas nem todos possuem
a sua sensibilidade. Às vezes, as palavras a ferem demais, pois
você sempre pensa antes de falar e nunca diz as coisas leviana-
mente. Só que isso não se aplica a todos. A hipersensibilidade à
crítica é o outro lado da sua profundidade e capacidade de com-
promisso com qualquer trabalho que faça. Todo dom tem dois
lados; os seus não são exceção. Apesar de poderem enriquecer a
sua personalidade, eles podem também ser uma desvantagem no
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trabalho se você levar as coisas sempre tão a sério. Sua excelente
capacidade  de  pressentir  as  motivações  alheias  às  vezes  é  ob-
scurecida pelo seu medo da humilhação. Não perca a objetividade
nem interprete mal as razões das pessoas pelo fato de uma situação
infeliz no trabalho a fazer lembrar-se de outra, há muito esquecida,
da infância. Aprenda a cultivar a simples arte do perdão. De nada
adianta  ficar  anos  ruminando  ofensas  de  colegas  ou  patrões  -
principalmente se não tiverem sido deliberadas. Sua memória para
mágoas  e  insultos  é  infinita.  Mas,  se  isso  for  "consolo",  você
também não esquece os que a ajudaram - e isso é muito bom, pois
você é uma pessoa muito leal. Valeria a pena relaxar e aprender a
rir - não só de si mesma, mas também da inépcia dos outros. Na
maior parte do tempo, o que para você são injúrias não passa disto:
inépcia humana.

                                                  - - -

                                       Capítulo V

                         Trabalhando com os outros

Sua forma de trabalhar com outras pessoas é um dos fatores mais
importantes  a  considerar  no  direcionamento  de  sua  carreira.
Cada pessoa tem um estilo próprio no ambiente de trabalho; tem
suas próprias necessidades e exigências. Cada um precisa de um
grau diferente de privacidade ou de trabalho em equipe e interage
a sua própria maneira com os colegas e os superiores. Não há um
modo  "normal"  de  conviver  com  os  outros,  mas  é  importante
saber exatamente o que você necessita, de forma a maximizar suas
habilidades   da   melhor   maneira   possível.   Muitos   aspectos
específicos de sua interação com os colegas de trabalho já foram
analisados em capítulos anteriores. A seguir, um resumo de suas
necessidades fundamentais, as quais será proveitoso ter em mente.

Dois é demais

Como não é uma pessoa particularmente gregária, você provavel-
mente  se  daria  melhor  trabalhando  por  conta  própria  ou  num
ambiente em que houvesse o mínimo de camaradagem e vida soci-
al  entre  os  colegas.  A  auto-suficiência  é  um  de  seus  maiores
trunfos, pois você não depende do apoio de ninguém para cumprir
suas tarefas e atingir suas metas. Só que às vezes você pode não
avaliar bem até que ponto a solidão e a sensação de isolamento
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podem solapar a sua autoconfiança. Além disso, vale a pena tentar
distinguir  entre  a  verdadeira  auto-suficiência  e  a  desconfiança
profundamente  arraigada  dos  que  temem  ser  explorados  ou
magoados. A primeira é um trunfo, mas a segunda é capaz de es-
tragar relacionamentos profissionais que poderiam ser muito úteis
e ter um papel positivo na obtenção de suas metas no trabalho. Por
mais contida ou introvertida que seja, você ainda é um ser humano
que precisa de contato com seus semelhantes, por menor que seja
o grau em relação aos mais extrovertidos.

Uma das dificuldades quando se tem uma natureza tão contida é
fazer os outros compreenderem a sua verdadeira motivação, pois
eles podem achar que você os mantém a distância por arrogância
ou  por  se  achar  superior.  Por  mais  longe  que  isso  esteja  da
verdade, às vezes você tem muita dificuldade em compartilhar
seus sentimentos e fraquezas, podendo, portanto, não fazer nada
para mudar tão injustas opiniões. O principal problema no trabalho
com outras pessoas é que o orgulho, a necessidade de privacidade
e a aversão pelas intromissões podem conspirar para criar uma
imagem   de   distanciamento   que,   aos   olhos   alheios,   parece
intimidante ou vagamente degradante. Embora esse problema na
verdade seja deles e não seu, é importante compreendê-lo para não
ser  pega  de  surpresa  se  surgirem  dificuldades  entre  você  e  os
colegas. Um pouco mais de flexibilidade para deixar que os outros
se aproximem pode ajudar. Essa abertura não precisa ser forçada
nem hipócrita, já que sempre haverá ocasiões em que você se
beneficiará com um pouco de incentivo e conselho ou simples-
mente exprimindo sua indecisão, como qualquer ser humano. A
desconfiança generalizada não faz jus às enormes diferenças que
existem entre as pessoas. Talvez você precise aprender a julgá-las
não com base em experiências da infância que possam havê-la
amargurado contra a humanidade, mas sim no que cada indivíduo
realmente é. Procure sair de sua torre de marfim de vez em quando
e mostre o que há de humano em você. Mesmo que trabalhe só,
precisa do aporte e do incentivo dos profissionais de sua área, que
poderiam ajudá-la a formular e perseguir suas metas.

                                                  - - -
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                                       Capítulo VI

          O que o sucesso realmente significa para você

Quando as pessoas falam de "sucesso" geralmente se referem a
um  cargo  importante,  de  acordo  com  a  visão  materialista  do
mundo  ou,  então,  a  um  emprego  que  rende  muito  dinheiro  e
oferece todos os prazeres e confortos materiais que se podem
comprar. Entretanto, em termos de valor vocacional, o sucesso é
algo profundamente individual, com diferentes significados para
cada  pessoa.  O  sucesso,  de  acordo  com  esse  sentido  mais
profundo, está relacionado à capacidade que cada indivíduo tem
de expressar no mundo exterior os valores e ideais que mais se
harmonizam com seus sentimentos interiores. Visto dessa forma, o
sucesso não significa necessariamente dinheiro e cargos impor-
tantes. Ele depende do grau de lealdade e integridade da pessoa a
seus valores interiores e reflete a essência da individualidade, em
vez  do  consenso  baseado  em  superficiais  conceitos  sociais  e
materiais.

Para você, o sucesso está na capacidade de expressar de forma cri-
ativa seu verdadeiro eu, seus mais profundos sonhos e valores e
sua imaginação. Você só se sente viva e percebe o sentido e a
finalidade de sua vida se estiver em contato com alguma fonte
interior de magia e visão. Assim, você sabe que sua personalidade
humana  é  o  veículo  de  um  destino  individual  e  único.  Esse
processo é essencialmente pessoal e necessário, mesmo que você
também precise trabalhar com outras pessoas. A necessidade de
encontrar uma forma de expressão individual e especial significa
que você às vezes se sentiu traída pelos entes queridos dos quais
esperava que lhe propiciassem a magia e o sentido. Mas você só
vai sentir-se realizada se conseguir dar forma à magia que está
dentro de você mesma. Para você, é essencial trabalhar com a cria-
tividade. Isso não quer dizer que você "tenha" de ser uma artista
no  sentido  literal,  muito  embora  possa  ter  talento  para  algum
campo das artes, como a literatura, a pintura ou a música. Do
ponto de vista individual, a criação pode assumir formas mais
sutis. Criar uma empresa, uma escola, um grupo, um jardim, um
lar - tudo isso pode dar ensejo à expressão individual quando a
inspiração vem de dentro, e não de fora.

Um certo retraimento e a falta de segurança a fazem evitar ex-
primir tudo aquilo que há em você. Além disso, a preocupação em
saber  se  merece  ganhar  o  reconhecimento  que  busca  pode
interferir  com  a  autenticidade  de  sua  visão  interior.  Isso  pode
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impedi-la de tomar a iniciativa de dar vazão à criatividade, mesmo
que você tenha talento. Mas a ansiedade também pode cumprir
uma função positiva e valiosa, se você não deixar que o aca-
nhamento e o medo das críticas a impeçam de fazer aquilo de que
mais gosta. A preocupação em saber se seus dotes são realmente
"especiais" pode contribuir para que você se esforce para cultivar
ao máximo suas aptidões, e o medo de ser considerada comum ou
insignificante pode incitá-la a dar o seu recado com toda a cria-
tividade, apesar de toda a insegurança e desconforto.

Você precisa saber que o que cria é exclusivamente seu; ninguém
mais poderia fazê-lo exatamente da mesma forma. É a certeza
dessa singularidade, de absoluta individualidade, que representa a
chave para a sua realização. Seu caminho profissional precisa dar
lugar a sua busca de autenticidade e à autodescoberta através da
iniciativa criadora.
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DADOS  ASTROLÓGICOS  UTILIZADOS  NESTA  INTERPRETAÇÃO: 

Nome: Olga Tokarczuk (Feminino)

Nascimento: 29 de janeiro 1962 Hora loc.: 19:30 Método: Liz Greene
Lugar: Sulechów, PL U.T.: 18:30 Casas: Placidus
Long.: 15e37 Lat.: 52n06 T. sid.: 04:06:34 28 de fevereiro 2023

Posições  planetárias
Planeta Signo Graus Movimento

A Sol Aquário 9k23'00 na casa 5 direto
B Lua Escorpião 18h28'29 na casa 3 direto
C Mercúrio Aquário 22k23'35 na casa 6 retrógrado
D Vênus Aquário 9k56'44 na casa 5 direto
E Marte Capricórnio 27j31'30 na casa 5 direto
F Júpiter Aquário 17k07'32 na casa 6 direto
G Saturno Aquário 3k04'10 na casa 5 direto
H Urano Leão 29e18'19 na casa 12 retrógrado
I Netuno Escorpião 13h25'38 na casa 3 direto
J Plutão Virgem 9f33'50 final da casa 12 retrógrado
K Nódulo Lunar Leão 18e29'25 na casa 12 retrógrado
N Quíron Peixes 4l37'59 na casa 6 direto
Planetas no final de uma casa são interpretados na seguinte.

Posição  das  casas
Ascendente Virgem 10f11'09 Descendente Peixes 10l11'09
2ª Casa Libra 1g18'12 8ª Casa Áries 1a18'12
3ª Casa Libra 28g49'44 9ª Casa Áries 28a49'44
Fundo do Céu Sagitário 3i39'12 Meio do Céu Gêmeos 3c39'12
5ª Casa Capricórnio 11j36'13 11ª Casa Câncer 11d36'13
6ª Casa Aquário 14k09'54 12ª Casa Leão 14e09'54

Aspectos  principais
Sol Quadratura Lua 9°04 Vênus Conjunção Júpiter 7°11
Sol Conjunção Vênus 0°34 Vênus Conjunção Saturno 6°53
Sol Conjunção Júpiter 7°45 Vênus Quadratura Netuno 3°28
Sol Conjunção Saturno 6°19 Vênus Oposição Nódulo Lunar 8°32
Sol Quadratura Netuno 4°02 Marte Conjunção Saturno 5°33
Sol Oposição Nódulo Lunar 9°05 Júpiter Quadratura Netuno 3°42
Lua Quadratura Mercúrio 3°55 Júpiter Oposição Nódulo Lunar 1°21
Lua Quadratura Vênus 8°31 Urano Oposição Quíron 5°19
Lua Quadratura Júpiter 1°20 Netuno Sextil Plutão 3°52
Lua Conjunção Netuno 5°03 Netuno Quadratura Nódulo Lunar 5°03
Lua Quadratura Nódulo Lunar 0°00 Netuno Trígono Quíron 8°47
Mercúrio Conjunção Júpiter 5°16 Plutão Oposição Quíron 4°55
Mercúrio Oposição Urano 6°54 Plutão Conjunção Ascendente 0°37
Mercúrio Quadratura Netuno 8°58 Quíron Oposição Ascendente 5°32
Mercúrio Oposição Nódulo Lunar 3°53
Os números indicam a orbe (desvio do anglo exato do aspecto).
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