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A Astrologia, tem acompanhado a evolução da humanidade ao longo de milénios,
o que
é o Mapapara
Astral?
tendo sido uma matéria deSabe
estudo
incontornável
as mentes mais esclarecidas
e notáveis que deixaram um património intelectual válido e impulsionador da
história da Humanidade!
S T E aRpar
E P Rda
E SAstronomia,
E N T A A S UaAAstrologia
“ M A T R I Ztenha sido objecto de
Desta forma se explicaEque,
ENERGÉTICA”, E PONTO DE PARTIDA PARA A
estudo obrigatório nas Universidades da Europa até ao Séc. XVI.
VIAJEM DESTA VIDA!

A Astronomia é a disciplina que revela os fenómenos físicos a nível Cósmico e
ATRAVÉS DELE, TRAÇAMOS O SEU PERFIL
explica-nos como o Universo é composto e como os elementos que o constituem
PSICOLÓGICO E KÁRMICO.
interagem, como se movimenta, como evolui, enquadrando o nosso planeta,
relativamente ao que nos rodeia. A Astrologia por outro lado, fala-nos do
significado oculto dessas Leis Cósmicas, desses ritmos pelos quais tudo no
Universo de rege eMorada:
é guiado.Rua Braamcamp, 88 , 4 Dto. Lisboa
A Astrologia, através de uma linguagem simbólica, sintética e intemporal,
descodifica e revela essa “grande ordem Cósmica” oculta em que todos estamos
emersos.
Ela explica as Leis Cósmicos que nos regem, escondidas nesta imensa dimensão
intemporal. Ela explica o rigor do tempo certo de todas as coisas, esclarece o
significado dos acontecimentos quando os põe em perspetiva e por isso pode
guiar-nos. Explica assim porque foi desde tempos imemoriais considerada uma
linguagem maior, Divina!
Revela o propósito, enquadra-nos e situa-nos em cada um dos momentos da
evolução da nossa ALMA e permite o entendimento deste nosso percurso pela
Eternidade.
Explica como essas Leis influenciam diretamente os acontecimentos na Terra, a
nível global e pessoal, através da compreensão do que são os “campos

eletromagnéticos” que nos envolvem, as “ondas de frequência vibratória” através
da qual a energia cósmica se propaga, em apoio da Ciência quando revela que
“TUDO NO UNIVERSO É ENERGIA”, energia em constante evolução!
A Física Quântica ensina que todo o pensamento é energia, toda a energia tem uma
vibração e a vibração cria o mundo material…os acontecimentos do nosso dia a dia.
Todos os acontecimentos e experiências por que passamos, são por nós criados!
São o resultado dos nossos pensamentos e sentimentos!
Em termos psicológicos, as “vibrações mentais” ou pensamentos, criam redes
energéticas” com determinada estrutura que se vão consubstanciar em
acontecimentos específicos que constituem a nossa realidade.
Explica Jung que todos os acontecimentos estão relacionados, pelo fenómeno da
chamada SINCRONICIDADE, que o Mapa Astral medeia e explica. A nossa realidade
é sustentada por uma sequência de acontecimentos não causal, mas cuja relevância
se estabelece pela coincidência entre esse acontecimento exterior e o seu
significado psicológico interno. Essa compreensão pode surgir sem necessidade de
raciocínios lógicos, mas simplesmente através dos chamados “insights”. Evidências
súbitas que surgem em nós.
São estes “insights” que nos permitem entender o significado das experiências que
são as circunstâncias da nossa Vida e crescer com o que ela nos ensina.
E o nosso crescimento espiritual, depende diretamente da PAZ que possamos
encontrar nesse entendimento mais profundo e posteriormente, na Sabedoria
conquistamos neste eterno devir que é a nossa evolução.

Astrologia – Consultas
Em que consiste uma consulta de Astrologia?
Uma consulta de Astrologia consiste em interpretar o Mapa natal do consultante. A
partir dos dados de nascimento (a saber: data, hora e local de nascimento) é
elaborado o chamado MAPA NATAL ou CARTA ASTRAL do consultante. Este
representa a sua “matriz energética”, e ponto de partida para a viajem desta vida!
Através dele, traçamos o seu Perfil psicológico e kármico. desvendamos de onde
vem e para onde vai, em termos de proposta evolutiva. Explicamos qual a sua
“Missão de vida” como possibilidade de aprendizagem a realizar neste momento da
sua evolução em termos espirituais. Explicamos o porquê das suas características,
limitações, bloqueios, dificuldades, resistências e também das suas facilidades e
qualidades, dons. São ainda explicados os Trânsitos Astrológicos para o ano
inteiro sendo estes, as experiências que em cada período de vida cada um atrai

como forma de aprendizagem necessária ao percurso evolutivo da ALMA. São
ainda analisadas as Progressões Astrológicas anuais, que consistem numa outra
técnica utilizada em Astrologia que nos fala como, do ponto de vista da Alma, esta
vai receber, integrando, sintetizando e harmonizando interiormente todo o
resultado das experiências no ano em questão.
As consultas podem ser dadas em língua Espanhola e Inglesa.
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