
O Seminário de Astrologia Módulo I é muito dinâmico, motivador, interessante, criativo,
interactivo e é de simples aprendizagem.

O objectivo final deste primeiro Seminário é aprender a ler o seu Mapa Natal, como usá-lo no dia-
a-dia tornando-se capaz de dar significado às coisas que lhe acontecem, e tem como grande
privilégio dar sentido à célebre frase de Sócrates (469 a. C. – 399 a. C.) “conhece-te a ti mesmo”
na sua relação com o mundo.

O Seminário de Astrologia é o primeiro módulo da Iniciação à Astrologia e tem na sua génese a
Astrologia como um meio indispensável no percurso do autoconhecimento e da autonomia na
espiritualidade. Ou seja, saber interpretar e integrar essa carta do Céu na Terra.

Iremos abordar, do ponto de vista dos seus significados, matérias em torno dos Signos e dos
Planetas que regem os Signos, os seus lugares nas Constelações do Zodíaco, nos Hemisférios,
nos Quadrantes e nas Casas, centrados no Mapa Natal de cada um individualmente.

Abordaremos também a Cúspide da Casa I ou o Ascendente (como nos mostramos ao mundo), a
Cúspide da Casa X ou o lugar onde temos de chegar um dia, e a Cúspide da Casa XII dentro do
âmbito das Vidas Passadas ou do passado kármico que trazemos à vida presente.

Com maior pormenor, abordaremos ainda a Lua ou as emoções de que somos compostos; o Sol
ou o que ambicionamos ser; Júpiter – o Dharma – ou a nossa estrelinha da sorte; e Saturno – o
Karma – ou o que impede o Homem ao sucesso.

O curso está desenhado em PowerPoint e toda a matéria será fornecida em folhas A4. Ser-lhe-á
igualmente facilitado o seu Mapa Natal.

Se gosta destas matérias, esta é uma excelente oportunidade!

Em caso de necessitar ou desejar mais informação ou informação mais detalhada deixe-nos o seu
contacto telefónico em astro.logos.astrologia@gmail.com ou em mensagem privada neste
espaço – tão breve quanto possível entraremos em contacto consigo!
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