


Agradeço o seu interesse pelo assunto e espero que o
conteúdo do e-book seja útil. Estou à sua disposição para
esclarecer eventuais dúvidas, trocar ideias, ouvir seu
relato ou sua sugestão. 

Caso tenha interesse em ampliar e aprofundar seus
conhecimentos, oferecemos diversos cursos e workshops.

Aproveito também para apresentar nossos canais de
interação nas redes sociais. Espero você lá!

Com carinho,

Sandrä Costa

ZYON Cursos e Terapias
Rua Quararibéia, 312 
Vila Isa - São Paulo - SP
www.zyoncursoseterapias.com.br
     (11) 95794-7776
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Meu nome é Sandrä Costa e, Desde 2001, trabalho
inspirando, acolhendo e transformando a vida das
pessoas!

Com muito amor, carinho e respeito eu exerço a minha
missão de vida, atuando como Mentora daqueles que,
assim como eu, recebem o chamado da alma para
promoverem a mudança na vida dos outros. Inspiro e
oriento esses profissionais competentes,
comprometidos e dedicados com o cuidado da saúde
dos seus clientes a se autodesenvolverem e a se
autoconhecerem e a transformarem suas vidas e a vida
daqueles que eles cuidam.

SOBRE A AUTORA
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Também auxilio as pessoas nas suas dores físicas,
emocionais, energéticas e/ou espirituais, através de
técnicas da medicina holística contribuindo com o meu
conhecimento e experiência, na prevenção,
manutenção e, muitas vezes, na remediação desses
traumas.

Utilizo técnicas como Acupuntura, Barras de Access,
Cabala, Cones de Cera, Constelação Familiar, Hipnose
Sistêmica, Mapa Astral, Movimentos Quânticos,
Numerologia Cabalística, Regressão, Técnicas
Vibracionais, Tarot Terapêutico e Terapia Floral como
ferramentas para que as pessoas possam se auto
conhecerem e promoverem a cura interior.
  
O grande foco do meu trabalho é o autoconhecimento
e o autodesenvolvimento, pois sem essa base, não há
evolução.
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No momento exato do nosso nascimento, fica registrada
no céu, uma “fotografia digital”. Essa “fotografia digital”
mostra a posição exata em que o Sol, a Lua e os demais
Planetas estavam na hora em que nascemos. A isso damos
o nome de Mapa Astral.

No Mapa Astral as linhas azuis mostram as facilidades que
já possuímos e as linhas vermelhas são os desafios que
precisam ser transformados, os grandes aprendizados.

Todos nós somos uma mistura de muitos fatores e não
apenas do Signo Solar, Ascendente, Lua e seus respectivos
regentes. Somos uma gama imensa das combinações de
astros, signos, casas e ângulos entre os vários pontos de
nosso mapa astrológico.

Tudo no Universo está em
constante movimento,
inclusive todos os Planetas do
nosso Sistema Solar. Esta
dinâmica dos Planetas é a
responsável por todo tipo de
influências que a humanidade
recebe.

A MASSAGEM DOS SIGNOS
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Para compreender os Signos, devemos levar em
consideração as características típicas dos elementos,
bem como as características próprias dos planetas
associados a cada Signo, pois cada um deles representa
um conjunto de assuntos, um estilo de fazer as coisas ou
ainda um campo da consciência do ser humano, de
energia ou de força bastante diferentes.

Os Opostos Complementares estão de frente um para o
outro na Roda Zodiacal. Em termos práticos, as pessoas
de signos complementares completam-se uma à outra,
pois, embora sejam muito diferentes, cada um tem aquilo
que falta ao outro. É necessário trabalhar os Opostos
Complementares para nos tornarmos seres humanos mais
completos.

Quando, daqui da Terra,
olhamos para o céu e vimos o
Sol, ao fundo de uma
determinada Constelação, as-
trologicamente, podemos dizer
que estamos em um deter-
minado Signo ou Constelação
Astrológica.

OS SIGNOS
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*Uma coisa importante a reter no estudo da Astrologia é
que nenhum signo do Zodíaco é melhor ou pior do que
outro.

*Lembrando que as pessoas podem manifestar as duas
polaridades (essência e sombra) de cada signo.
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equilíbrio e manter essa conexão zodiacal através da
integração harmônica da massagem que atua nos nossos
corpos físico, mental, emocional, espiritual e energético.

Após muita observação e experimentos constatei que a
Massagem dos Signos era um instrumento de cura e um
gesto de amor, pois ninguém pode ser tão sensível a seu
corpo como você mesmo.

Cada signo tem características especiais e cada mapa é
único e tem  aspectos peculiares. Ao unirmos essas duas
possibilidades, promovemos infinitos recursos para
harmonizar o corpo e a alma.

São várias as técnicas que compõem a Massagem dos
Signos, cada uma delas é direcionada e utilizada de
acordo com o mapa astral, para que se possa obter um
melhor resultado.

A vibração energética das
Constelações Zodiacais tem
uma profunda influência sobre
o Universo e tudo que nele
habita.

A Massagem dos Signos surgiu
da necessidade de  alcançar  o 

A ORIGEM DA MASSAGEM DOS SIGNOS
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Para se iniciar um trabalho terapêutico, através da
Massagem dos Signos, é necessária uma avaliação
individual, baseada no mapa astral natal onde serão
identificadas as sequências de toques e técnicas que
devem ser utilizadas para equilibrar o Ciclo Zodiacal e/ou
Aspectos do Mapa Astral da pessoa em questão.
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Aliviar as dores
Aumentar a resistência física
Auxiliar o funcionamento dos órgãos internos
Bem estar físico, mental, emocional e espiritual
Melhorar a capacidade motora
Melhorar a qualidade do sono
Melhorar a circulação sanguínea e linfática
Oxigenar e nutrir a pele
Relaxar a musculatura
Harmonizar internamente as Constelações Zodiacais

A Massagem dos Signos é indica-
da para qualquer pessoa, pois 
é uma técnica totalmente natural.

Tem como benefícios:

BENEFÍCIOS E A QUEM SE DESTINA
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