Caminhos do Despertar
Astrologia para Consciência e Transformação

Quiron

A Ferida da Alma e um olhar para a CRIANÇA INTERNA

Na Astrologia, Quiron simboliza um dom que pedimos ao Universo antes de nascer. Esse
dom é gerado a partir de situações desafiadoras, onde teremos feridas centrais. São feridas
que acontecem na infância, em nossa criança, e passamos a reviver a ferida na fase adulta
em alguma área da nossa vida até nos darmos conta e nos apropriarmos desse dom! E é
também neste ponto onde temos uma excelente percepção de como curar os outros e
assim curamos a nós mesmos.

Mas se permanecemos com nossa criança ferida, amedrontada e precavida dentro de nós,
se não ressignificamos essas feridas do passado, não permitimos o desenrolar natural do
processo de vida. Temos medo de errar, de sermos controlados, de sermos dominados.
Tememos o fracasso, a rejeição, a invasão, a traição, o abandono.

Trabalhando Quiron, vamos abrir espaço para nos conectarmos com nossa criança interior,
aprendendo a acolhê-la e mudar nossa percepção sobre essas dores.

Compreender seus sentimentos e aprender a observá-los sem nenhum julgamento é base
do verdadeiro processo de crescimento, de cura e de transformação.

Durante muitos anos na minha vida não me sentia confortável quando precisava estar em
grupo. Pensar em ter que falar em público já me trazia a sensação de um pânico se
iniciando! Era quase que uma tortura ter que me expor diante de pessoas conhecidas ou
não!

Não conseguia identificar de onde vinha a sensação de rejeição nem o por quê tinha tanto
medo de ser abandonada ou rejeitada por essas pessoas, o que no final acabava
acontecendo de alguma forma. Foi estudando meu mapa e olhando para aspectos antes
difíceis para mim de olhar, que tive consciência do meu Quiron!

E ele estava ali... bem ali... indicando meu dom de empreender e compartilhar em grupo!
Mas na infância fui ferida com a sensação de abandono, ficar sozinha. Assim pude entender
a importância de ser corajosa e empreender.

Usar meu dom, me trouxe a sensação de que tudo se encaixou, que tudo se dissolveu.
Desejo do fundo do meu coração que todas as pessoas possam identificar seu Quiron para
assim entender o propósito da sua dor, da sua ferida, ressignificar seu passado, se perdoar,
perdoar quem o feriu e vivenciar toda a plenitude do dom que escolheu!!!

Onde ele se encontra em nosso Mapa pode nos ajudar a entender e trazer à consciência
dons e talentos adormecidos, pois indica aonde temos um talento instintivo, temos
habilidade mas não nos damos conta ou temos medos inconscientes que nos fazem
acreditar que somos vulneráveis naquele tema.

Quíron traz em si a ferida e a cura, pois à medida que vivenciamos nosso sofrimento e
desamparo, tornamo-nos mais inteiros e curados, mais sábios, mais humanos!

O modo de abordagem ao Mapa é olharmos o signo, casa e aspectos e depois escutamos,
iniciamos um processo de auto-reflexão, o que nos leva em direção à alma, vendo algo que
necessita de ser visto.

Como vai funcionar?

Por 7 dias ACOLHENDO E DESPERTANDO
Você vai receber um áudio por dia durante 7 dias, um ebook e exercícios/tarefas para ação
e cura para a semana.

Vamos compartilhar em um grupo amoroso e conectado com o mesmo propósito.

Segunda - O que é / Mitologia / Astrologia / Astronomia
Terça - Significado nos Signos e Casas
Quarta - Significado no seu mapa
Quinta - Compartilhando experiências e compreendendo seus desafios e potenciais
Sexta - Exercícios e práticas de meditação, respiração, visualizações, técnicas de coaching
Sábado - Prática em grupo
Domingo - Fechamento

