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APRESENTAÇÃO
Eros é um Kosmogonos, um criador e pai-mãe de toda consciência
superior. Em sentido mais profundo, somos as vítimas e os instrumentos do
“amor” cosmogônico. Tanto podemos obedecê-lo ou rebelar-nos contra
ele, mas sempre seremos tomados por ele e contidos dentro dele. Dele
dependeremos e por ele seremos sustentados. O amor é sua própria treva
e sua própria luz, é tanto causa quanto efeito, é o anseio pela totalidade.
A experiência amorosa está entre as mais signiﬁcativas da existência
humana. Entretanto, são raras as análises psicológicas do amor.
Só quem estiver apto a aceitar as contradições da vida e do amor, poderá
percorrer de modo criativo o caminho que aponta para o Si-Mesmo. É esta
trajetória que proporciona a mais sublime experiência, o amor. Nessa
viagem misteriosa, cada um encontrará no outro e, por trás do outro, a si
mesmo, já que é o outro, quem faz evocar em si as dimensões mais
interiores e profundas.

SONIA LYRA, PhD
Psicóloga; Pós-Doutora e Mestre em Filosoﬁa; Doutora
em Ciências da Religião; Analista Junguiana membro
da IAAP (International Association for Analytical
Psychology); Autora de vários livros; Diretora do
ICHTHYS Instituto de Psicologia Analítica.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
- Eros nas dimensões inferiores: Pornéia;
- Eros nas relações pais e ﬁlhos: Philia;
- Eros na paixão: Erótico;
- Eros nas dimensões espirituais: Ágape.
Certiﬁcação de 3 horas pelo ICHTHYS Instituto. Os participantes interessados em
certiﬁcados poderão solicitar o arquivo digital por uma taxa de 10,00 a unidade.

VAGAS LIMITADAS

Público-Alvo:
Público em geral e pessoas interessadas em
auto-conhecimento.

INVESTIMENTO
Inscrições até 20 de julho

R$ 190,00

Inscrições de 21 a 31 de julho

R$ 230,00

INSCRIÇÕES
A inscrição deverá ser realizada pelo
WhatsApp (41) 9 9990 0575

INSCREVA-SE E PARTICIPE
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