
Curso Online de Astrologia Psicológica Transpessoal  
 

 
A Astrologia Psicológica Transpessoal tem como foco principal o ser humano, todos os seus 

complexos e paradoxos, e usa uma linguagem simbólica arquetípica para penetrar profundamente 

na psique humana, e ajudar a dar significado ao trilho por ele traçado. Assim sendo, a Astrologia 

não é uma “ciência divinatória”, no sentido em que não diz ao indivíduo o que vai acontecer na 

sua vida, mas diz o que poderá vir a tornar-se realidade, através de um estudo profundo da 

personalidade de cada um, da sua estrutura, possibilitando-o a enfrentar os confrontos da sua vida 

com uma maior consciência e objetividade e a encontrar todo o potencial do seu ser.  

 

Temos todos uma natureza, um som, uma vibração, uma impressão digital única. Esse carimbo 

que muitas vezes procuramos uma vida inteira. Uma viagem que uma vez iniciada só tem um 

bilhete de ida.  

 

Caminhamos em tempos atribulados onde, em cada dia que passa, tomamos maior consciência 

de quem somos, o que muitas vezes torna mais difícil aceitar o que acontece à nossa volta.  

 

Sei que o meu conhecimento e entusiasmo pela Astrologia será sentido e partilhado a todos 

aqueles que desejarem percorrer esta aventura comigo.  

 

Partilhar para crescer juntos!  

 

Antes do início de cada aula, é feita uma meditação de 10 minutos.  

Início: 6 de abril de 2021 

Horário: Terças-feiras, das 18h30 às 20h30 (curso semanal)  

Plataforma: Zoom (gravações das aulas disponíveis)  

Duração: 6 meses  

Valor da troca: 70€/mês  

Para mais informação e/ou inscrições para o e-mail: sandra1mmc@gmail.com / 96 512 19 24 
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Destinatários 

Curso de Astrologia Psicológica Transpessoal é dirigido a todos os indivíduos que 

pretendam um conhecimento sobre Astrologia e autodesenvolvimento pessoal.  

Duração: 48 Horas  

Módulos:  

Módulo 1: O sistema solar, Leis Herméticas, Astrologia Tropical e Sideral – 4 horas 
 
Módulo 2: Quatro Elementos e os Tipos Psicológicos de Jung – 2 horas 
 

Módulo 3: Os planetas, quais as suas funções na astrologia, o que simbolizam, 

interpretação, mitos relacionados, quais os signos que regem, qualidades intrínsecas 

nas regências, dignidades – 10 horas 

 
Módulo 4: Signos, a mitologia associada aos signos – 6 horas 
 
Módulo 5: As casas, as áreas de vida associadas, os quadrantes, os hemisférios e eixos, 
as funções associadas, polaridades – 4 horas 
 

Módulo 6: O ciclo de lunação – 2 horas 

 

Módulo 7: Aspetos planetários maiores, as grandes configurações, as dinâmicas dos 

aspetos, orbes – 4 horas 

 

Módulo 8: Os pontos secundários: Quíron, cabeça e cauda do dragão, lua negra, roda 

da fortuna, Vesta – 6 horas 

 

Módulo 9: Padrões Planetários – 2 horas 

 

Módulo 10: Aulas práticas de interpretação de mapas astrológicos – 8 horas 
 

 

 

Programa de Curso 


