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Como é o ascendente em aquario

Os nativos com ascendente em Aquário tendem a ser muito sociáveis, mas muitas vezes preferem manter uma distância segura em suas relações. Isto acontece porque eles temem perder a liberdade que prezam tanto. Você pode entender mais sobre seu Ascendente em Aquário abaixo, mas é importante lembrar que para análise mais profunda sobre
seu jeito de ser, você precisa considerar todos os pontos de seu Mapa Astral. Ascendente em Aquário: o que significa e como agem no mundo? Quem faz parte de seu convívio sabe que são amigos leais, sempre dispostos a ajudar os outros. Apesar de sua popularidade, os nativos com ascendente em Aquário tendem a achar que podem contar apenas
com poucas pessoas. Essas pessoas também nutrem o desejo de mudar o mundo, seja através de causas sociais ou trabalhos em organizações não governamentais. Ainda que tenham a aparência de alguém desligado, apresentam as soluções mais inovadoras para um problema quando estão trabalhando em equipe. Vale lembrar que o ascendente ajuda
a entender como o nativo se mostra para o mundo, ou seja, a forma como quer ser visto pelos outros e a impressão que passa ao conhecer as pessoas. O posicionamento também revela a forma como alguém se veste e se expressa. Ascendente em Aquário: características principais Com aparência um pouco desligada, pouco desinteressada, quem
tem ascendente em Aquário é sociável, aberto ao novo e ao outro, mas sempre mantém certa distância em suas relações. Sente medo intrínseco de perda de liberdade Teme que as relações possam privá-lo de liberdade Em equipe, costuma ser aquele que apresenta as soluções mais engenhosas para os problemas É amigo de todo mundo e todos
sentem que podem contar com ele. Acha que pode contar apenas com poucas pessoas na vida Ah, se você quiser saber tudo sobre o signo de Aquário, clique aqui! Olá, essa matéria foi útil para você? O MAPA ASTRAL é uma importante ferramenta que nos auxilia em um mergulho dentro de nós mesmos. Ele é a foto do céu no exato momento em que
nascemos, com a composição de signos, PLANETAS e CASAS ASTROLÓGICAS. Quantas vezes você já se sentiu confuso, cansado de repetir os mesmos comportamentos ou quis se conhecer melhor para fazer escolhas mais alinhadas a quem você é de fato? Compreender a si mesmo ajuda no entendimento do todo, e o Mapa Astral pode ser um
interessante ponto de partida para iniciar esse processo de autoconhecimento. Neste texto, vamos conhecer um pouco mais sobre os principais aspectos do Mapa Astral de Aquário, do ELEMENTO AR, o décimo primeiro signo do zodíaco. Para realizar os cálculos de um Mapa Astral é preciso três informações: data, hora e local de nascimento. Essas
coordenadas mostram o desenho do céu de cada um, um retrato da própria vida. Através do seu Mapa Astral, é possível: – Expandir seus pontos fortes e conhecer os pontos fracos; – Compreender seu propósito na vida; – Tomar melhores decisões na vida profissional; – Explorar sua espiritualidade; – Desenvolver sua autoconfiança. Confira abaixo os
principais pilares de um Mapa Astral e como Aquário se manifesta em cada um deles: Nascidos de 20 de janeiro a 18 de fevereiro. Representado por duas ondas, Aquário nos mostra como é possível manter a singularidade e, ainda assim, se integrar ao coletivo, sabendo seu lugar individual, respeitando as suas diferenças e as das demais pessoas. Ele
representa a busca por liberdade de expressão, a quebra de padrões e regras socialmente impostas e um pensamento voltado às causas coletivas. Ter o Sol em Aquário é ter um raciocínio rápido, ser visionário, autêntico, valorizar o poder da amizade e da solidariedade. Um dos maiores valores da vida de um aquariano são as pessoas – o encontro, as
trocas, a possibilidade de aprender e ensinar, colaborar e estar junto. AQUÁRIO é também o signo dos revolucionários, daqueles que reoganizam a ordem vigente para dar lugar à inovação. ASCENDENTE EM AQUÁRIO O ASCENDENTE é o signo que subia ao céu justamente no momento do nosso nascimento. Assim, ele representa a forma como nos
expressamos e consequentemente, como os outros nos veem. Esses nativos, desde sempre, se sentem na contramão do mundo. Aquário é um signo muito associado à inovação, às grandes revoluções e à excentricidade. São pessoas que se expressam de forma racional, mesmo que não seja muito lógica. A forma de agir pode ser imprevisível e sempre
pensando em ajudar, ainda que precise sentir que sua liberdade está garantida. Sem ela, este indivíduo não é ninguém. Mesmo que seja muito orientado para o coletivo, às vezes precisa pensar apenas em si, impondo sua vontade, algo que é lembrado por seu signo oposto, Leão. A LUA é o indicador simbólico de como expressamos nossas emoções,
fazendo um contraponto ao SOL, que é a nossa razão. Indivíduos com Lua em Aquário se comovem com os outros – injustiças sociais, causas coletivas, tudo que saia da esfera do individual e envolva um grupo de pessoas. São pessoas que criam ao longo da vida uma grande rede de amor, se dedicam aos amigos, oferecendo seus cuidados. A amizade, a
convivência em grupo, é algo fundamental nesta posição. São pessoas que não costumam remoer o passado e conseguem virar a página com muita facilidade. Por fim, liberdade é a palavra-chave que garante segurança emocional e afetiva ao nativo. MEIO DO CÉU EM AQUÁRIO O signo do MEIO DO CÉU nos fala sobre o nosso propósito de vida, as
coisas que optamos por realizar. Quem possui Aquário nessa posição, costuma ter a necessidade de um trabalho que saia do convencional. É preciso que tenha liberdade para criar, uma certa autonomia, sem tantas amarras e convenções. Aqui, a facilidade para lidar com grupos, reconhecendo os valores individuais de cada um, pode ser um
diferencial na vida profissional. A vocação pode estar relacionada a atividades que envolvam inovação e antecipação de tendências. Ficou curioso para entender como o céu do seu nascimento influencia sua personalidade? Acesse MAPA ASTRAL ONLINE COM CLÁUDIA LISBOA e descubra como a Astrologia pode ajudar na sua jornada. abril 12, 2022
Transformação Encontrar-se profissionalmente, descobrir o nosso propósito no mundo como seres singulares que somos é, algumas vezes, uma questão a ser... Ler mais abril 7, 2022 Tudo o que você precisa saber para aproveitar essa energia Muito além de um espetáculo astronômico, os eclipses são fenômenos astrológicos de intensa... Ler mais
abril 5, 2022 Diplomacia e justiça Embora alguns de nós sabemos muito bem o que queremos ser quando crescer, muitos se fazem esta pergunta algumas vezes ao longo d... Ler mais março 29, 2022 O aprimoramento da rotina A série sobre os signos no Meio do Céu continua, e aqui vamos falar sobre o Meio do Céu em Virgem, signo cuidadoso e at...
Ler mais março 24, 2022 Magnetismo e liderança Este ponto alto do Mapa Astral, chamado Meio do Céu, simboliza um propósito legítimo e espontâneo. Um lugar específico na socie... Ler mais março 22, 2022 O dia 21 de março representa a entrada do Sol no signo de Áries, do elemento Fogo, o primeiro signo do zodíaco, período que marca também
o chamado Ano... Ler mais março 17, 2022 A sensibilidade como ferramenta profissional Dando sequência à série sobre os signos no Meio do Céu, este pilar elementar do mapa natal que sugere o p... Ler mais março 10, 2022 O início da jornada zodiacal Diferente do ano novo tradicional do Ocidente, que começa no primeiro dia de janeiro, o Ano Novo
Astrológico se inicia em... Ler mais março 1, 2022 Informação e comunicação Seguindo com a nossa série sobre o Meio do Céu, este ponto localizado no topo do Mapa Astral, que simboliza o nosso propó... Ler mais fevereiro 24, 2022 Perseverança e firmeza O ponto mais alto no Mapa Astral é o Meio do Céu, que simboliza a trajetória individual e
singular de cada um de nós como sere... Ler mais fevereiro 22, 2022 A profundidade do ser O sol entrou no signo de Peixes no dia 18 de fevereiro às 13h43. Esta passagem nos convida a mergulhar no universo dos... Ler mais fevereiro 18, 2022 Planeta regente de Peixes, Netuno nos fala de sensibilidade, intuição e imaginação. Ele simboliza nossa
capacidade de sonhar, o que toca nossa alm... Ler mais Caso você já tenha conversado com alguém que entende muito de Astrologia, provavelmente ouviu a pergunta “e o seu ascendente?”, depois de falar o seu signo. Isso acontece porque, embora o signo solar de uma pessoa diga muito sobre ela, ainda não diz tudo. Então, para fazer uma análise
mais aprofundada sobre alguém, é preciso descobrir o ascendente desse indivíduo. A partir da data, do local e do seu horário de nascimento é possível elaborar o seu Mapa Astral, e, com ele, desvendar qual é o seu signo ascendente, ou seja, o signo que estava surgindo no horizonte leste no momento em que você nasceu. Free-Photos / Pixabay Mas o
que exatamente o ascendente diz sobre a personalidade de uma pessoa? É ele que define como alguém será percebido pelos outros, qual é a imagem que ele transmite. Em muitos casos, essa informação é tão importante quanto o conhecimento da própria essência de um indivíduo. Para se aventurar cada vez mais no universo da Astrologia, dessa
forma, comece desvendando o ascendente em Aquário. Quais são as características dele? Como uma pessoa com esse aspecto astrológico age? Aguce sua curiosidade e responda às suas dúvidas com cada tópico que preparamos! Índice de conteúdo Uma palavra que define a pessoa que tem ascendente em Aquário é liberdade. Em todos os âmbitos da
própria vida, ela agirá de acordo com as próprias convicções, podendo até mesmo quebrar as regras e descumprir com tradições. Isso faz com que essa pessoa seja percebida como alguém que é muito original e que está sempre em busca de novas experiências. Por outro lado, o excessivo desejo de liberdade também pode fazer com que essa pessoa
seja vista de forma negativa, como se ela fosse excêntrica ou inovadora demais. Para quem é mais conversador, por exemplo, essas características não são muito agradáveis, e eventualmente causam repulsa. Thatsphotography / Pixabay Felizmente, quem tem ascendente em Aquário tem mais facilidade para se adequar às mudanças do mundo e lutar
por elas, visto que são pessoas curiosas, flexíveis e que não se prendem a preconceitos limitantes. São essas características que fazem com que elas sejam, também, ótimas amigas, com muita facilidade para construir novos relacionamentos. Desafios de quem tem ascendente em Aquário Ainda que o ascendente em Aquário traga características muito
positivas para a personalidade de uma pessoa, isso não significa que ela é livre de defeitos. Na verdade, existem desafios com os quais ela terá que lidar para viver em harmonia com os outros, para ter mais estabilidade na vida e para não ser vista com olhos repressores. É comum, por exemplo, que as pessoas com ascendente em Aquário sejam
ridicularizadas por agirem, falarem ou se vestirem de um jeito totalmente inovador. Por serem livres, talvez elas não se importem com esse tipo de julgamento, mas isso pode afetá-las em ambientes sociais nos quais dependem da aprovação de outras pessoas para algo. Além disso, o desejo de mudar o mundo que está muito presente nesse aspecto
astrológico pode levar a conflitos com pessoas conservadoras e tradicionais. Mesmo que o mundo precise mudar, é importante ser capaz de identificar as discussões que valem a pena e aquelas que só gerarão mais estresse e tensão. O amor para quem tem ascendente em Aquário Liberdade e amor combinam, e a prova disso é o relacionamento para
quem tem ascendente em Aquário. Ainda que muitas vezes essas pessoas sejam tidas como frias ou distantes, a verdade é que elas não sentem necessidade de demonstrar todo o afeto que sentem por alguém. Mabel Amber / Pixabay Os indivíduos que têm Aquário como signo ascendente, porém, prezarão sempre pela própria liberdade e pela liberdade
da outra pessoa, garantindo que ela se sinta confortável e feliz em um relacionamento. Em geral, eles se atraem por quem tem facilidade de se comunicar e desejo de aproveitar ao máximo cada experiência. Isso significa que se você ama uma pessoa que tem esse aspecto astrológico e sente que ela não faz tantas demonstrações de amor, acalme-se!
Esse é só um jeito não tão tradicional de experienciar o amor romântico, mas também é cheio de carinho e de afeto. Dê mais uma chance e valorize essa outra maneira de amar! O trabalho para quem tem ascendente em Aquário Uma das principais características de quem tem ascendente em Aquário é a preocupação com a sociedade. Essas pessoas
estão sempre em busca de justiça social, do fim da desigualdade e da transformação do mundo. Todas essas qualidades são essenciais para o ambiente de trabalho, independentemente de qual seja. Sendo assim, esses indivíduos podem obter muito sucesso profissional principalmente na área das humanas. Destacam-se como artistas, como jornalistas
e como publicitários, ainda que possam atuar como filósofos, pesquisadores, advogados e ativistas de inúmeras causas. StartupStockPhotos / Pixabay Outro fator importante para o trabalho de quem tem ascendente em Aquário é a rotina. Trabalhar em escritórios, com horários limitados ou com prazos muito apertados não combina muito com a
liberdade de quem tem essa personalidade. Dessa forma, é mais provável que essa pessoa encontre felicidade com uma rotina de trabalho flexível. Você também pode gostar Depois de aprender tudo sobre quem tem ascendente em Aquário, você já é capaz de falar melhor sobre esse signo quando te perguntarem sobre ele. Mostre o quanto a liberdade
e a originalidade desses indivíduos pode ser inspiradora e lembre que uma forma diferente de amar ainda é amor. Continue investigando as estrelas cada vez mais!
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