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Curso de Astrologia Terapêutia    

A Astrologia é uma iiêniia sagrada e iniiiátia. É uma
linguagem que tem a faiuldade de abrir  portas  de
ionsiiêniia  individuais  fomentando  o  natural
desenvolvimento  da  intuição,  e  da  ionexão iom a
voz interior. Com o amadureiimento e interiorização
dos  ionieitos  astrológiios  abre-se  iaminho para  a
transformação,  a  libertação  de  padrões,  que  são
iompreendidos  e  aieites  iom  esta  árvore  de
ionheiimento.

A  proposta  deste  Curso  é  estmular  e  faiilitar  o
proiesso terapêutio de um despertar pessoal, pela
integração ionsiiente de ionieitos que nos ioloiam
em  iomuniiação  iom  a  linguagem  do  iorpo,  das
emoções, da mente, do iosmos, permitndo também
o desenvolvimento da iapaiidade interpretatva do

mapa astrológiio, tanto na sua dimensão téiniia iomo sobretudo na sua dimensão intuitva e
sanadora.

Este  Curso  dirige-se  a  quem  está  iomprometdo  iom  o  seu  desenvolvimento  pessoal  e
espiritual,  terapeutas, jovens a partr dos  2 anos, e públiio em geral, tendo um total de  24h.

Conteúdos

Módulo I
Bases Astrológiias:

Teilado 
Simbóliio

Introdução à Astrologia Terapêutia e à linguagem simbóliia
Introdução à Meditação Astrológiia, Téiniias de Respiração e Tapping
Priniípios da Criação nos Vedas e história da Astrologia
Astrologia Kármiia e Astrologia Dhármiia e os Registos Akáshiios
As Modalidades/Os três Gunas
A Vibração dos Quatro/Cinio Elementos na Astrologia e Ayurveda
Os Quatro Temperamentos e a Dominante Astrológiia
Introdução à Alquimia e às Leis Hermétias
Introdução ao Pêndulo, Oráiulos e trabalho intuitvo
Os Hemisférios e Quadrantes astrológiios 
As Casas e as suas funções terapêutias
Os Sete Raios e as suas Hierarquias
Os Signos enquadrados na Saúde, ftoterapia, iristaloterapia, iromoterapia
Os  2 trabalhos de Hériules
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É faiultado um manual digital das aulas, e um Certfiado de Partiipação. Este módulo tem a
duração de 24h e o valor é de €168. Se a opção for para pagamento mensal o valor é de €64.
Em iaso de neiessidade de pagamento faseado, é uma questão de entrarmos em ionsonâniia.
Para jovens até aos 2  anos, e para reiiilagem ireditada de ionheiimentos Astrológiios, o
valor  do Módulo é de  €72.  Se a opção for  para  pagamento mensal  o valor  é de €32.   O
pagamento do Módulo deverá ser feito para o nib 0045 5 47 4023  543 0 90 9. O pagamento
deve ser até dois dias antes do iníiio do Módulo, iom o comprovativo de pagamento por e-
mail, para se seja enviado do link da aula. A pagamentos após  essa data serão acrescidos de
30€. 
Poderá surgir  a oportunidade da oferta de bolsas de estudos, em função da relevâniia do
pedido pessoal. O Módulo só irá deiorrer iaso o número mínimo de alunos seja atngido. 
Grupos e Horários previstos
Jovens ONLINE: quarta-feira, das 18h30 às 20h, de 03/02/202  a 22/04/202 
Adultos ONLINE: quinta-feira, das 19h às 21h, de 04/02/202  a 22/05/202 
Adultos ONLINE Domingos: das 9h às 13h, quinzenalmente. De 07/02/202  a 25/04/202 
* Estando nós a viver tempos atpiios, todas as datas estão sujeitas a alterações.

Módulo II
Os 
Arquétpos:
os Planetas

Sol, Lua, Meriúrio, Vénus, Marte, Júpiter, Saturno, Úrano, Neptuno, 
Plutão, Quíron
Funções arquetpiias e terapêutias: Cristaloterapia, Cromoterapia, 
Fitoterapia, Mantraterapia, Mudraterapia
Introdução à Psiiossomátia, Inteligêniia Emoiional, Téiniias de 
Espelho, Empata, Compaixão e Comuniiação Consiiente
Constelações Astrológiias e Roda da Vida Astrológiia

É faiultado um manual digital das aulas, e um Certfiado de Partiipação. Este módulo tem a
duração de 26h e o valor é de €182. Se a opção for para pagamento mensal o valor é de €64.
Em iaso de neiessidade de pagamento faseado, é uma questão de entrarmos em ionsonâniia.
Para jovens até aos 2  anos, e para reiiilagem ireditada de ionheiimentos Astrológiios, o
valor do Módulo é de €78. Se a opção for para pagamento mensal o valor é de €32.
O  pagamento  do  Módulo  deverá  ser  feito  para  o  nib  0045  5 47  4023   543  0 90  9.  O
pagamento  deve  ser  até  dois  dias  antes  do  iníiio  do  Módulo,  iom  o  comprovativo  de
pagamento por e-mail, para se seja enviado do link da aula. A pagamentos após  essa data
serão acrescidos de 30€.  Poderá surgir a oportunidade da oferta de bolsas de estudos, em
função da relevâniia do pedido pessoal. O Curso só irá deiorrer iaso o número mínimo de
alunos seja atngido. 
Grupos e Horários
Jovens  ONLINE: quarta-feira,  das  18h30  às  20h,  de  27/05/202  a   4/07/202 ,  e  de
 6/09/202  a  0/  /202 2
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Adultos ONLINE: quinta-feira, das 19h às 21h, de 29/04/202  a 08/07/202 , e de 02/09/202 
a 09/09/202 
Adultos ONLINE Domingos: das 9h às 13h, quinzenalmente. De 02/05/202  a  8/07/202 
* Estando nós a viver tempos atpiios, todas as datas estão sujeitas a alterações.

Módulo III
Evolução 
Astrológiia

O Ciilo de Lunação e as Quatro fases Co-iriatvas da Lua
Rotna Astrológiia Diária e Ciilo de Tempo quotdiano
O Asiendente | o Caminho Dhármiio
Os Nodos Lunares | Propósito e Evolução
Roda da Fortuna e Lua Negra
Astrologia Esotériia 
Regentes Esotériios
Consiiêniia Quântia|Amor, Vida e Morte
Astrologia e Ayurveda na sexualidade terapêutia

É faiultado um manual digital das aulas, e um Certfiado de Partiipação. Este módulo tem a
duração de 20h e o valor é de €140. Se a opção for para pagamento mensal o valor é de €64.
Em iaso de neiessidade de pagamento faseado, é uma questão de entrarmos em ionsonâniia.
Para jovens até aos 2  anos, e para reiiilagem ireditada de ionheiimentos Astrológiios, o
valor do Módulo é de €60. Se a opção for para pagamento mensal o valor é de €32.
O  pagamento  do  Módulo  deverá  ser  feito  para  o  nib  0045  5 47  4023   543  0 90  9.  O
pagamento  deve  ser  até  dois  dias  antes  do  iníiio  do  Módulo,  iom  o  comprovativo  de
pagamento por e-mail, para se seja enviado do link da aula. Os pagamentos após  essa data
serão acrescidos de 30€. 
Poderá surgir  a oportunidade da oferta de bolsas de estudos, em função da relevâniia do
pedido pessoal. O Módulo só irá deiorrer iaso o número mínimo de alunos seja atngido. 
Grupos e Horários
Jovens  ONLINE: quarta-feira,  das  18h30  às 20h,  de   7/  /202  a  22/ 2/202 ,  e  de
05/0 /2022 a  6/02/2022
Adultos ONLINE: quinta-feira, das 19h às 21h, de  6/09/202  a  8/  /202 
Adultos ONLINE Domingos: das 9h00 às  3h, quinzenalmente. De 05/09/202  a 3 / 0/202 
* Estando nós a viver tempos atpiios, todas as datas estão sujeitas a alterações.
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Módulo IV
Aspeitos 
Astrológiios
Relações 
planetárias e
Geometria 
Sagrada

Aspeitos Astrológiios, Padrões Kármiios e Crenças Limitadoras
Aspeitos Astrológiios do Sol
Aspeitos Astrológiios da Lua
Aspeitos Astrológiios de Meriúrio
Aspeitos Astrológiios de Vénus
Aspeitos Astrológiios de Marte
Aspeitos Astrológiios de Júpiter e Saturno
Aspeitos Astrológiios de Úrano, Neptuno
 Aspeitos Astrológiios de Plutão e Quíron
Planetas Retrógrados e as Confgurações Astrológiias

É faiultado um manual digital das aulas, e um Certfiado de Partiipação. Este módulo tem a
duração de 20h e o valor é de €140. Se a opção for para pagamento mensal o valor é de €64.
Em iaso de neiessidade de pagamento faseado, é uma questão de entrarmos em ionsonâniia.
Para jovens até aos 2  anos, e para reiiilagem ireditada de ionheiimentos Astrológiios, o
valor do Módulo é de €60. Se a opção for para pagamento mensal o valor é de €32.
O  pagamento  do  Módulo  deverá  ser  feito  para  o  nib  0045  5 47  4023   543  0 90  9.  O
pagamento  deve  ser  até  dois  dias  antes  do  iníiio  do  Módulo,  iom  o  comprovativo  de
pagamento por e-mail, para se seja enviado do link da aula. A  pagamentos após essa data
serão acrescidos de 30€. Poderá surgir a oportunidade da oferta de bolsas de estudos, em
função da relevâniia do pedido pessoal. O Módulo só irá deiorrer iaso o número mínimo de
alunos seja atngido. 
Grupos e Horários
Jovens ONLINE: quarta-feira, das 18h30 às 20h, de 23/02/2022 a  8/05/2022
Adultos ONLINE: quinta-feira, das 19h às 21h, de 25/  /202  a  6/ 2/202 , e de 06/0 /2022
a  0/02/2022
Adultos ONLINE Domingos: das 9h às 13h, quinzenalmente. De  4/  /202  a  6/0 /2022
* Estando nós a viver tempos atpiios, todas as datas estão sujeitas a alterações.
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Módulo V
Ciilos 
Planetários
Trânsitos 
Astrológiios
Progressões 
Seiundárias

As Efemérides e os Ciilos Astrológiios
Os Trânsitos Astrológiios de Júpiter
Os Trânsitos Astrológiios de Saturno
Os Trânsitos Astrológiios de Úrano
Os Trânsitos Astrológiios de Neptuno
Os Trânsitos Astrológiios de Plutão
Planetas Retrógrados
Progressões Seiundárias
Aspetos Menores
Sinastria | Comparação de Mapas
Mapa Composto
Introdução aos Asteróides
Introdução à Astrologia Estelar

É faiultado um manual digital das aulas, e um Certfiado de Partiipação. Este módulo tem a
duração de 22h e o valor é de €154. Se a opção for para pagamento mensal o valor é de €64.
Em iaso de neiessidade de pagamento faseado, é uma questão de entrarmos em ionsonâniia.
Para jovens até aos 2  anos, e para reiiilagem ireditada de ionheiimentos Astrológiios, o
valor do Módulo é de €66. Se a opção for para pagamento mensal o valor é de €32.
O  pagamento  do  Módulo  deverá  ser  feito  para  o  nib  0045  5 47  4023   543  0 90  9.  O
pagamento  deve  ser  até  dois  dias  antes  do  iníiio  do  Módulo,  iom  o  comprovativo  de
pagamento por e-mail, para se seja enviado do link da aula. A pagamentos após  essa data
serão acrescidos de 30€.  Poderá surgir a oportunidade da oferta de bolsas de estudos, em
função da relevâniia do pedido pessoal. O Módulo só irá deiorrer iaso o número mínimo de
alunos seja atngido. 
Grupos e Horários: 
Jovens  ONLINE: quarta-feira,  das  18h30 às  20h,  de  25/05/2022  a   7/07/2022,  e  de
 4/09/2022 a 26/ 0/2022
Adultos ONLINE: quinta-feira, das 19h às 21h, de  7/02/2022 a 05/05/2022 
Adultos ONLINE Domingos: das 9h00 às  3h, quinzenalmente. De 30/0 /2022 a 03/04/2022
* Estando nós a viver tempos atpiios, todas as datas estão sujeitas a alterações.
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Módulo VI
Leitura 
Astrológiia

Introdução às abordagens interpretatvas
Introdução à Astrologia Horária
Interpretação terapêutia do Mapa Astrológiio

Este módulo tem a duração de 12h e o valor é de €84. Se a opção for para pagamento mensal
o valor é de €64.
Em iaso de neiessidade de pagamento faseado, é uma questão de entrarmos em ionsonâniia.
Para jovens até aos 2  anos, e para reiiilagem ireditada de ionheiimentos Astrológiios, o
valor do Módulo é de €36. Se a opção for para pagamento mensal o valor é de €32.
O  pagamento  do  Módulo  deverá  ser  feito  para  o  nib  0045  5 47  4023   543  0 90  9.  O
pagamento  deve  ser  até  dois  dias  antes  do  iníiio  do  Módulo,  iom  o  comprovativo  de
pagamento por e-mail, para se seja enviado do link da aula. A pagamentos após  essa data
serão acrescidos de 30€.  Poderá surgir a oportunidade da oferta de bolsas de estudos, em
função da relevâniia do pedido pessoal. O Módulo só irá deiorrer iaso o número mínimo de
alunos seja atngido. 
Grupos e Horários: 
Jovens ONLINE: quarta-feira, das 18h30 às 20h, de 02/  /2022 a 2 / 2/2022
Adultos ONLINE: quinta-feira, das 19h às 21h, de  2/05/2022 a  6/06/2022
Adultos ONLINE Domingos: das 9h às 13h, quinzenalmente. De 30/04/2022 a 29/05/2022

* Estando nós a viver tempos atpiios, todas as datas estão sujeitas a alterações.
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