
P R O G R A M A  T E Ó R I C O

1 Introdução ao Sânscrito, história e arte da Índia - I com Goura Nataraj
R$108 - toda quinta-feira das 20hs às 21:30hs.

Início das aulas no Govardhana dia 27 de março.

2 Yoga Sutra com Mahamuni Das 
R$70 - primeiro sábado do mês das 9hs às 12:30hs.

Início das aulas no Gandiva dia 3 de maio.

3 Bhagavat Gita com Paresha Das
R$70 - primeiro domingo do mês das 9hs às 12:30hs.

Início das aulas no Govardhana dia 4 de maio.

O aluno que cursar 2 módulos terá 10% de desconto. Caso faça os três, 15%.

Sobre o Vidya-laya
 
Vidya significa ´conhecimento´, ´saber´; e laya é ´local´, ´espaço´. 

Vidya-laya também quer dizer, simplesmente, ´escola´, ´local de 

aprendizado´. Nossa intenção é facilitar este estudo através de 

encontros regulares, com professores qualificados, onde o aluno 

possa adquirir o instrumental necessário para manter o estudo 

por conta própria, que se crie um gosto pelo estudo, pela análise 

e pela aplicação prática do conhecimento.
 

Afirma-se que svadhyaya, o estudo de si próprio e das escrituras, 

é um dos deveres permanentes que um yogi observa durante 

sua vida. Este estudo é, por natureza, solitário, exige contemplação, silêncio e serenidade. É importante, no 

entanto, que tenhamos em vista a amplitude do conhecimento védico, dos darshanas, dos dharmas, do sânscrito 

e sua literatura, e que, além disto, estejamos conectados com o parampara, a sucessão de mestres e discípulos 

na qual este conhecimento segue preservado até os dias de hoje. Convidamos você a estudar seriamente estes 

textos conosco, lembrando que o conhecimento é a única e verdadeira riqueza neste mundo.
 

Hari Om Tat Sat!

Rua Augusto Stresser, 207 . fone: 3254-5657
www.govardhana.com.br

Rua Alberto Folloni, 963 . fone: 3352-6844
www.gandiva.com.br

mar/mai2008

professores
 • Goura Nataraj | Curitiba
 • Mahamuni Das | Curitiba
 • Paresha Das | Curitiba


