Curso As Múltiplas Faces de Maria Madalena

Facilitadora: Heloísa Monteiro
Formato: 7 encontros virtuais e ao vivo, com 2 horas de duração, pelo período
de 7 semanas, perfazendo carga horária total de 14 h/aula. Sempre às terças
feiras, das 20 às 22 h.
Plataforma: Zoom

Cronograma de 2021
(Sexta Turma):
Início: 02 de março
09, 16 e 30 de março (não haverá aula no dia 23 de março)
06 , 13 e 20 de abril

(Sétima Turma):
Início: 11 de maio
18 e 25 de maio
01, 08, 15 e 22 de junho

Neste Curso, faremos um recorte na figura de Maria Madalena para
investigar, à luz da psicologia transpessoal, as diversas características deste
arquétipo, dividido em 7 sub-arquétipos, conforme percebido por Jean-Yves
Leloup.
O convite é para uma análise mais abrangente, flexível, aberta,
transpessoal, não fundamentalista, não literal.
Para Leloup, “a reconciliação com o Divino passa pela reconciliação com
o Feminino. Isto implica aprender - no meio deste mundo patriarcal - a nos
relacionarmos com a dimensão contemplativa do nosso Ser, a fim de integrá-la
na consciência”.
Nossa guia nesta viagem de volta para casa retorno é Maria Madalena, a
Senhora do Manto Vermelho, que se transforma em várias imagens arquetípicas
femininas consteladas em diferentes etapas da vida de uma mesma personagem
histórica.
Aqui encontramos todas as nuances do Feminino, em toda a sua
complexidade, todas as manifestações da Anima : da mulher mais carnal à mais
mística.

Informações adicionais:
O Curso As Múltiplas Faces de Maria Madalena inclui apostila, enviada em
arquivo PDF no final das aulas, por e-mail.
Será fornecido certificado de participação, também enviado por e-mail.
Os alunos serão colocados num grupo temporário de whatsap, para partilha,
recebimento de informações complementares, áudios com meditações e
visualizações, link do Youtube com meditações e mensagens gravadas pela
facilitadora e a playlist do Curso na plataforma Spotify.
Ao término das aulas, o grupo será dissolvido.
As aulas não serão gravadas, podendo o aluno repor a aula que perder na
turma seguinte.

Valores:
R$ 440,00 + taxa de R$44,00 (Gofree)

-

Vamos fazer um recorte na figura de Maria Madalena para,
neste breve curso, investigar as diversas características deste

-

O convite é para uma análise mais abrangente, flexível,

aberta,

transpessoal,

não

fundamentalista, não literal.

