BRANDING DOS SIGNOS
Nesse curso, você vai entender porque cada signo tem o jeito e as
características que tem! Você vai entender a assinatura e o propósito que caracteriza
e anima cada um deles. Pra compreender o seu signo e todos os outros do Zodíaco!
Aula 1: Nessa primeira aula você vai entender que cada signo é uma etapa
de um grande ciclo que é o Zodíaco – a Astrologia é toda sobre ciclos. E como
esse grande ciclo do Zodíaco está relaciona com as mudanças da natureza ao
longo do ano. E mais: elementos e Modalidades: do que os signos são feitos. E
os eixos: luz e sombra, e complementariedade. E ainda, porque todas temos
os 12 signos em nós!
Aula 2: Nessa aula você vai conhecer a marca de quatro signos Cardinais e
suas características: Aries e Libra, ou o eixo da força criadora e do equilíbrio
entre eu – nós).E Câncer e Capricórnio, ou o eixo da maturidade, da
diferenciação, da eternidade.
Aula 3: Nessa aula vamos falar sobre a marca de mais quatro signos e suas
características. Dessa vez, os signos Fixos: Touro e Escorpião, ou o eixo matéria
x energia, física x química, visível x invisível. Leão e Aquário, o eixo do amor e
da criação, da criatividade e da inovação, do dar e do irradiar.
Aula 4: Nessa aula,vamos analisar a marca dos quatro últimos signos e suas
características. Dessa vez, os Mutáveis. Gêmeos e Sagitário, o eixo do
conhecimento, do aprendizado, da expansão e da evolução. E Virgem e
Peixes, o eixo do servir, da matéria e da imaginação, do consciente e
inconsciente.

Ao final do Aula 4, forneço um pdf com as palavras chave do Branding de
cada Signo, pra você imprimir e usar muito!

Informações
Horários: a combinar
Duração: 4 aulas de 50 min
Valor de cada aula: R$ 130,00
Pagamento: a combinar

“A questão nunca é o que os astros nos reservam, mas como
nos relacionamos com as energias que simbolizam. Assim nos
tornamos criadores e participantes ativos da dança cósmica”
Marília Rizzon

_____________________________________________________________________________________________________________
Um viver bem e do bem, mais conectado ao céu e ao universo!

