PERFIL PONTA DE LANÇA

* Possuem capacidade de mudar, transformar
* Possuem bravura, coragem e destemor
* Detentores de raciocínio rápido
* Inteligência privilegiada.
* Conseguem em pouco tempo entender,discernir e elaborar qualquer
contexto pelo qual se interessem.
* Sempre apressados.
* Fazem várias coisas ao mesmo tempo, e isto é atraente para eles.
* A palavra rotina lhes faz mal .
* Apreciam a vida ao ar livre.
* Gostam de sentir espaço e liberdade. Lugar apertado faz com que se
sintam incomodados.
* Detestam a subserviência a horários, preferindo trabalhar por conta
própria nas horas que lhes pareça mais adequada.
* adeptos de uma infinita curiosidade infantil, comportam-se via de regra
como crianças.
* Sua forma de aprendizado é através da experimentação, não
conseguindo ouvir e aceitar as advertências dos mais velhos.
* Persuasivos, não conseguem ouvir um Não como resposta, e não
descansam até conseguir arrancar, mesmo que timidamente um sim de
seu interlocutor.
* Quando realmente quer uma alguma coisa, não mede consequências
para conseguir seu intento. Se preciso for, desafiam até os Deuses.
* Exercem várias atividades ao mesmo tempo.

* São audaciosas e detentoras de um enorme potencial.
* Criam e levam para as pessoas com menos coragem de ir além do
cotidiano, os frutos de suas aventuras.
* Na maioria das vezes, essas aventuras são muito arrojadas e
inconseqüentes, levando esses desbravadores a experimentar o sabor de
uma palavra que para eles é extremamente difícil : LIMITE !
* O grande aprendizado para apersonalidade ponta de lança é pesar,
equilibrar, avaliar, dosar e temperar suas ações, os seus impulsos e os
seus rompantes. Devem ter em mente que pagarão com o preço de sua
liberdade se seus atos forem inconseqüentes e imaturos.
* Essas almas inovadoras têm de procurar refletir melhor antes de
empreender cada ação e sobretudo ter a paciência ( atributo da
maturidade) para atuar no momento adequado, e não na hora que
querem!
* Quando finalmente entendem isso , que devem utilizar essa qualidade
dentro do equilíbrio e da maturidade, nesse dia ganham de fato a
liberdade e a independência, qualidades que mais almejam.
* A sua maior lição é realmente absorverem o ensinamento dos limites e
se render aos seus mestres superiores, se ajoelhar, e assim perder a
característica de onipotência que os acompanha.

