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Princípios do SoulCollage® 

 

SoulCollage® é  um processo criativo que utiliza colagem  para: 

• Autoconhecimento, autoaceitação e empoderamento  pessoal. 

• Acolher sua intuição e criatividade única. 

• Promover uma comunidade inclusiva, diversificada e cooperativa para 
encorajamento mútuo. 

 

Aqueles que praticam SoulCollage®:  

• Criam cartões com  colagens  significativas para eles. 

• Podem usar a estrutura do SoulCollage®  contendo os  quatro  Naipes  mais os 
cartões Transpessoais  para compor um baralho completo. 

• Usam o processo  “Eu  Sou  Alguém que...” para dar voz ao o cartão. Este possui uma 
voz única. 

• Sabem reconhecer sua história pessoal (a “História Local")  nos próprios   cartões  e  
descobrir  como ela se encaminha  para  história coletiva  (a “História Maior"). 

• Compreendem que cada cartão (que representa um aspecto seu) tem tanto um 
potencial positivo, como de “sombra". 

• Compreendem as dimensões do "Uno e dos   Múltiplos “no baralho de SoulCollage®.   

• Consultam seus próprios cartões de SoulCollage® fazendo leituras para que eles os 
auxiliem como guias em decisões e questões da vida. 
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Os cartões de SoulCollage® são somente para uso pessoal. 

•Os cartões de SoulCollage® são compartilhados publicamente só quando se 
compartilha um processo pessoal. 

 .Os cartões de SoulCollage®  não devem ser copiados,  vendidos,  negociados,  ou  
permutados. 

•Os cartões de  SoulCollage® só podem ser copiados pelo seu  autor como um back-up 
para caso de perda. O aplicativo do SoulCollage® pode servir como back-up digital. 

• O SoulCollage® é grato aos  artistas  e  fotógrafos  que fazem este processo  possível. 
O SoulCollage® procura  respeitar os direitos autorais e sua legislação. 

• Ninguém deve ler ou interpretar os cartões de SoulCollage® para uma outra pessoa, 
somente para si mesmo. 

 

 Quando  compartilhar o SoulCollage®:  

  • Somente facilitadores  certificados tem permissão  para   dar  oficinas  utilizando  a 
marca comercial "SoulCollage®". 

  • Acesse as peguntas mais frequentes  (FAQ) para maiores informações sobre  
condições legais para usar a marca comercial. Isso inclui   orientações  especificas para  
blogs, websites  e mídias sociais.  http://www.soulcollage.me/FAQ 

• Saiba como tornar-se  um Facilitador de SoulCollage®  aqui:  
www.soulcollage.me/train 

 

Para maiores informações sobre o SoulCollage® veja : http://soulcollage.me/FAQ 

 

 


