NÍVEL 1 - ONLINE
ASTROLOGIA INTEGRADA

OBJETIVOS
Este é o melhor curso de Introdução à Astrologia
Integrada Online feito pelo CEIA – Centro de Estudos
Integrados de Arquétipos – e, provavelmente, dos melhores
do mundo, na qualidade do conteúdo e apresentação.
Foi todo criado de novo, entre 2020 e 2021, renovado em
2022, e integrando a experiência de 20 anos de estudo, de
prática e de ensino.
Destina-se a todos os que queiram aprender o essencial da
Astrologia, mas com profundidade, a ponto de poderem
expandir o seu autoconhecimento e a qualidade dos
relacionamentos com os outros.
Esta é uma base excelente para o desenvolvimento
pessoal, uma vez que tem uma abordagem pragmática e de
sugestões para a ação, de acordo com o mapa astrológico.
É especialmente recomendado para todos os profissionais
do relacionamento humano – da gestão, à saúde, à psicologia
e ao coaching – mas é útil a qualquer pessoa com interesse na
psicologia humana, na sua evolução pessoal e em novos
paradigmas sociais.
Neste nível, os participantes irão conhecer os diversos fatores
que compõem a carta astrológica, os seus símbolos e
significados, de forma esclarecida, integrada e prática. Em
simultâneo, irão assimilar os princípios básicos de
interpretação, podendo aplicá-los ao seu próprio mapa.
A Astrologia pode ser encarada como uma bússola de
orientação pessoal e profissional. É uma disciplina sem
igual na integração harmoniosa e inteligente de conceitos tão
filosóficos quanto práticos, possibilitando uma visão de 360º
da vida, nas suas diversas áreas.

DESTINATÁRIOS
Pessoas que queiram descobrir o seu propósito de vida;
Pessoas que queiram ganhar mais motivação,
linguagens e conhecimentos para expressarem o seu
propósito de vida;
Pessoas que queiram conhecer melhor o seu potencial e
saber como vivê-lo, nos diversos planos;
Pessoas com trabalhos de relacionamento humano
(coaches, psicólogos, terapeutas, professores, gestores,
consultores, entre outros);
Pessoas com interesse pela evolução da sociedade e
com uma ativa participação na mesma;
Pessoas interessadas numa abordagem prática da
espiritualidade, orientada para resultados, para a ação
e qualidade de vida;
Pessoas que queiram aprender Astrologia de forma
integrada, profunda e prática, reunindo o melhor do
pensamento moderno e tradicional;
Pessoas que queiram aprender ao seu ritmo, em
qualquer país, no tempo e local que sejam do seu maior
conforto;
Pessoas que já saibam Astrologia, mesmo a um nível
profissional, e que queiram fazer uma revisão profunda
dos conceitos principais;
Pessoas que se queiram tornar profissionais de
Astrologia, com uma excelente base.

FORMATO
Este curso foi todo renovado entre 2020 e
2021 (atualizado em 2022) tendo sido gravado
online ao vivo;
Contém 84 vídeos, 1000 acetatos, mais de
300 questões em questionários e textos de
apoio;
As aulas estão disponíveis numa plataforma
online e poderão ser acedidas livremente
durante um período de, pelo menos, 2 anos;
Na plataforma, para além dos vídeos, estarão
disponíveis também recursos em formato
visual – pdf, textos ou exercícios;
O participante poderá também colocar questões
técnicas aos formadores, via email;
O aluno poderá consultar as aulas quando quiser,
em conformidade com os seus dias e horários mais
convenientes;
Este módulo insere-se no programa geral de
Formação em Astrologia Integrada – Online (os
Níveis 1 e 2 são essenciais para a obtenção da
Certificação em Coaching Arquetípico);
Caso o participante queira Diploma Digital de
conclusão da Certificação em Astrologia Integrada –
Nível 1 – Online deverá realizar o exame online no
fim das aulas, incluído na plataforma.

PROGRAMA

PROPOSTA
REVISITANDO A PROPOSTA DO NÍVEL 1:
84 VÍDEOS COM EXPLICAÇÃO DIDÁTICA E VISUAL
1000 ACETATOS DE FÁCIL IMPRESSÃO PARA ESTUDO
300 PERGUNTAS, EM QUESTIONÁRIOS DIDÁTICOS
1 EXAME DIGITAL, QUE GARANTE DIPLOMA N1 DO CEIA *
2 ANOS DE ACESSO LIVRE ÀS AULAS **
ACESSO AOS FORMADORES - JOÃO MEDEIROS E SIMÃO CORTÊS,
PARA PERGUNTAS
20 ANOS DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL SINTETIZADOS
INTEGRAÇÃO MODERNA E TRADICIONAL DA ASTROLOGIA
VISÃO PRÁTICA, PSICOLÓGICA E FOCADA NA EVOLUÇÃO PESSOAL
*Com classificação positiva
**Mas é possível conclusão do módulo em 1 a 2 meses, conforme
disponibilidade do estudante

INSCRIÇÃO
VALOR: 395 Eur
245 Eur*
*Caso seja faturado a empresa , o valor será de 195,20€ visto que a taxa de
25% de IRS é faturado ao cliente

PASSO 1:
Pagamento por NIB: PT50 0007 0061 0003 4820 0025 4
ou Paypal: paypal.me/joaomedeirosastro

PASSO 2:
Preenchimento da ficha de inscrição - Link AQUI

geral@arquetiposceia.com

+351 93 566 01 17

SOBRE JOÃO MEDEIROS
Licenciado
em
Economia
pela
Universidade Nova de Lisboa (1998) com
classificação final entre os 15% melhores
alunos
Bolseiro Erasmus na Suécia e França
Coordenador e Técnico Estatístico no
Instituto Nacional de Estatística (1999 a
2003)
Astrólogo profissional diplomado pela
Academia de Estudos Astrológicos (2003)
Formador e criador do CEIA – Centro de
Estudos Integrados de Arquétipos (2007),
tendo criado e conduzido mais de 100
módulos temáticos intensivos
Larga experiência de formação intensiva a grupos superiores a 30
participantes muito heterogéneos
Certificado em Constelações Organizacionais por Talent Manager (2009)
Certificado em Constelações Familiares pelo Núcleo Transpessoal de
Psicologia (2019)
Certificado em Coaching de Alta Performance pelo High Performance
Coaching Corporation (2019)
Autor dos livros: Oceano Ascendente – Ciclos de Portugal (Ed.
Pergaminho – 2004); A Carta – Astrologia Psicológica (Ed. Lua de Papel
2013); O Zodíaco de Portugal (Ed. Lua de Papel – 2017); O Panteão –
Astrologia Prática (Ed. Autor - 2020); A Hora de Pessoa - Astrologia da
Mensagem (Ed. Autor - 2021)
Autor com vários artigos de pesquisa publicados com destaque em
revistas internacionais como: Astrological Journal da Astrological
Association of Great Britain ou o site www.astro.com
Orador em congressos nacionais e internacionais da especialidade,
tanto em presença como online
Atendimento de mais de 8000 clientes em consulta privada de Astrologia

SOBRE SIMÃO CORTÊS
Iniciou os seus estudos de astrologia em 2013,
com o astrólogo João Medeiros no CEIA Centro de Estudos Integrados de Arquétipos,
tendo completado toda a formação da escola.
A sua formação original é em Linguística, tendo
trabalhado em dois laboratórios de ciência
cognitiva, um na Universidade de Lisboa e o
outro na Universidade de Harvard.
Desde
2016
trabalha
como
astrólogo
profissional e leciona aulas de astrologia no
CEIA, o mesmo ano em que venceu o
“Concurso Nacional de Estudante de
Astrologia” com o artigo “Real e Irreal: Mundos
Convergentes”.

Em 2017 mudou-se para Canterbury - no Reino Unido - onde teve a
oportunidade de estudar com alguns grandes nomes da astrologia
internacional como Geoffrey Cornelius, Maggie Hyde e Angela Voss
Tem artigos de Astrologia publicados em revistas internacionais e nacionais
como o jornal da Astrological Association of Great Britain, Astrolábio no Brasil
e os Cadernos de Astrologia em Portugal.
Em 2020, Completou o Mestrado em Myth, Cosmology and the Sacred pela
Canterbury Christ Church University onde foi também professor assistente.
Tem realizado formação em trabalho com sonhos e explorado diversos grupos
de partilha sobre o tema. Completou também uma formação em sonhos e
investigação sobre sonhos com a IASD (International Association for the Study
of Dreams)
Os seus principais interesses são Astrologia, Religião, Espiritualidade,
Filosofia e Justiça Social.

