QUE OS DEUSES ESTEJAM COM VOCÊ!
Você sabia que cada planeta é associado a um deus mitológico? E que ele
representa um ‘o quê’ da nossa vida? Vênus, o amor. Marte, a ação. Mercúrio, o
poder de invocar e manifestar. E que, como bons conselheiros, eles estão sempre
dispostos a nos ajudar! Basta pedir!
Pois nesse curso, você vai aprender ‘o quê’ cada planeta representa como
conselheiro na Távola Redonda de Dona Astrô, que é o Zodíaco. E também, como
dialogar e pedir uma ajudinha a ele quando você precisar.
Você pode fazer o curso todo ou escolher três aulas, a aula 1 (obrigatória) +
2. Porque o valor que você paga é por aula!
Confere a programação!
Aula 1: Começo explicando o que os planetas simbolizam, pra você entende
porque e como eles podem lhe ajudar. Que eles são conselheiros da Távola
Redonda de Dona Astro (que é o Zodíaco), prontos para lhe ajudar! Basta pedir
ajuda! Não final dessa aula, você ganha um pdf com as palavras chaves do o
quê de cada planeta!
Aula 2: Você vai encontrar Saturno, pra começar. Porque ele representa a
estrutura, a forma, a base. É o conselheiro que ajuda a estruturar e dar forma
ao que queremos.
Aula 3: Falaremos de Mercúrio, o mago e a parte nossa capaz de invocar e
manifestar sonhos, anseios e desejos através das palavras (escrita e falada) e
dos pensamentos. Conselheiro pra guiar a mente!
Aula 4: Agora, você vai encontrar Júpiter, seu melhor conselheiro sobre
expansão e abundância, em momentos em que precisamos confiar na vida e
abrir nossos caminhos.
Aula 5: Você vai conhecer um dos deuses da Transformação – os planetas
símbolos de profundas mudanças e evolução em nossas vidas. Conheça com
Urano, o planeta da eletricidade criativa e da disruptura. Conselheiro de
inovação, mudanças e de rompimento com o que nos oprime.
Aula 6: Nessa aula, você conhecerá Netuno, outro deus da Transformação e
planeta dos sonhos e da imaginação – nosso melhor conselheiro pra quando
precisamos de fé, conexão com a graça espiritual e de imaginação pra
sonhar o novo que se quer ver na sua vida. Porque a gente só cria algo novo,
se imaginar antes!
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Aula 7: Você vai saber como Marte, o planeta da sua ação, da iniciativa, da
libido, do agir x reagir, pode lhe ajudar. Iniciando algo novo? Dialogue com
Marte!
Aula 8: Agora, você encontra com Vênus, sua conselheira no relacionar, amar,
atrair, valorizar e ainda ao que coloca brilho no seu olhar e significado na sua
vida! Você ainda vai compreender porque Vênus e Marte devem andar
sempre juntos e como essa desconexão nos levou à masculinidade tóxica do
patriarcado.
Aula 9: Plutão, o conselheiro pra encerramentos de ciclos, desapego, entrega.
Com ele, você vai aprender a desapegar, deixar ir, entregar ao universo e fluir
e usar seu imenso poder pra transformar a você e sua vida!
Aula 10: Nessa aula, você vai dialogar com a Lua, a conselheira do sentir,
nutrir, zelar e proteger em sua vida. Aqui, vamos falar sobre como lidar com a
emoção quando ela aperta o peito ou abala o humor.
Aula 11: Nesse último encontro com os deuses, você vai dialogar com o Sol,
essa força vital que anima o seu coração! E compreenderá como se conectar
a ele pode lhe ajudar a criar e brilhar!
Aula 12: Essa é uma aula bônus pra quem faz todo o curso! Nela, reúno os 10
conselheiros de Dona Astrô em uma prática chamada Jornada do Sol. A
proposta é que você aproveite a energia de cada umas das 12 etapas da
jornada desse astro ao longo de um ano. Mês a mês. Signo a signo. Em cada
uma delas, você conta com a participação de algum dos conselheiros. Nela,
forneço a palavra chave de cada uma das 12 etapas da Jornada do Sol. Pra
você imprimir, pendurar em um mural e usar muito!

Informações
Horários: a combinar
Duração de cada aula : 50min
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
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