
BHAGAVAD-GITA
EM 6 TEMAS

CURSO ON-LINE COM PURUSHATRAYA SWAMI



Apresentação

A Bhagavad-gita é um capítulo do maior poema épico do mundo, o
Mahabharata, que conta as histórias de um glorioso período védico da
Índia. O curso Bhagavad-gita em 6 temas com  Purushatraya
Swami será uma verdadeira imersão nos conceitos históricos,
filosóficos, psicológicos, éticos, além de abordar os diferentes ramos
do yoga e uma profunda análise mística que envolve o diálogo entre o
Senhor Krishna e Arjuna no campo de batalha de Kurukshetra, há 5
mil anos. Este curso terá início no dia 24/02/21 e será aberto a todos
aqueles interessados em conhecer a fundo uma das mais importantes
obras da humanidade. Não é necessário ter conhecimento prévio
para participar das aulas e o valor arrecadado será revertido para a
manutenção da ecovila Goura Vrindávana, em Paraty (RJ).



Por que dar importância
a um livro de 5.000 anos? 
Hoje em dia temos acesso a um volume de conhecimento muitíssimo
maior do que eras remotas. As universidades no mundo inteiro não
param de produzir material de pesquisa e teses sobre todos os ramos
de conhecimento. No caso da “ciência” e da “tecnologia”, por exemplo,
não há como se comparar com o que se produzia a 50 anos atrás, o
que dizer de 500 ou 5.000 anos. O avanço nessas áreas de
conhecimento é aceleradíssimo. 

Existe, no entanto, um ramo de conhecimento do passado que
nenhuma pesquisa científica nem tratados filosóficos atuais poderão
superar. Que conhecimento é esse? Trata-se de um conhecimento de
natureza espiritual, um conhecimento transcendental, isto é, o
conhecimento de coisas que fogem ao alcance de nossos sentidos e
da lógica racional.



Se queremos conhecer o que está por detrás da realidade que nos
cerca, a essência de nosso eu e o que existe além da realidade
fenomenal, para isso temos que recorrer a tratados espirituais
milenares. Nessa busca, inevitavelmente, iremos nos dirigir aos povos
do Oriente, notadamente à Índia.

Vamos encontrar na Índia uma fonte inesgotável de conhecimento de
natureza existencial e espiritual. O subcontinente indiano é o berço de
uma cultura impressionante. Aí surgiram os Vedas, o maior patrimônio
de filosofia existencial e espiritualidade que a sociedade humana
conhece. Existem os Vedas originais, constituídos pelos quatro
Samhitas e centos de Upanishads. Esse acervo literário se expande
em outros estilos literários distintos, a qual chamamos coletivamente
de “literatura védica”. Nesta classe de literatura destacamos os
dezoito Puranas, os Itihasas (épicos, como o Mahabharata e
Ramayana), os Dharma-shastras (livros de leis), os sutras (tratados
filosóficos, como Vedanta-sutras, Yoga-sutras, etc.). Em suma, ao
todo, essa literatura védica comporta algumas centenas de livros!
Todos eles numa concordância impressionante.



Sobre a Bhagavad-gita
O termo “Bhagavad-gita” pode ser traduzido como “A canção ou o
poema (gita) do Senhor Supremo” (Bhagavat), que significa “o
possuidor de toda a opulência”. Bhagavat refere-se a Krishna, que
deu instruções a seu amigo Arjuna para livrá-lo da crise existencial
que o assolou num momento crítico. E quem pode garantir de estar
livre de crises? Isso demonstra que são instruções para toda e
qualquer pessoa. Bhagavad-gita é tanto para as horas de crise
quanto para os momentos em que tudo é favorável. Bhagavad-gita é
o referencial mais seguro para viver bem nessa vida e, quando tiver
que sair dela, sair bem: conscientes, em paz e com a sensação do
dever cumprido. Assim podemos ir em frente com confiança.



Por que é tão famoso?
É um livro que trata, numa linguagem clara e direta, dos temas mais profundos e sérios da
existência.
É falado por um ser divino, Krishna, a autoridade suprema no conhecimento dos Vedas.
As instruções e ensinamentos deste livro tiraram Arjuna da crise existencial em que se
encontrava.
É um livro que revela a verdadeira natureza desse mundo, a essência do eu e as possibilidades
no porvir.
Ele também revela os segredos da mente e da inteligência.
É um livro que define o papel de um ser humano neste mundo.
Ele trata da autorrealização – o processo de tornar-se cada vez mais consciente.
É um livro que nos dá a noção de uma psicologia a nível espiritual.
É a melhor e mais segura referência para a trajetória em nosso ciclo de vida.
É o livro que define com mais clareza qual é o propósito da vida humana.
E nos ensina a melhor maneira de sair desta vida.
Ainda ensina como neutralizar nosso karma latente e alcançar a liberação do samsara, a repetição
de ciclos de vida.



A quem se destina?
Primeiramente, a qualquer pessoa, principalmente se for
inquisitiva e de mente aberta.
É interessante também para um público identificado com a Índia.
É importante para profissionais e público que lidam com yoga.
Psicólogos e terapeutas terão muito material para por em
prática.
Religiosos em geral e estudiosos de ciência das religiões tirarão
grande proveito.
Assim como os interessados na filosofia Vedanta ou outras
filosofias da Índia.
O curso destina-se também a pessoas com inclinação filosófica.
E, principalmente, aos buscadores da Verdade.



PURUSHATRAYA SWAMI (Paulo Alexandre Klavin Junior)
nasceu no Rio de Janeiro em 1945. Formou-se na Escola
Naval como oficial de Marinha, mas não seguiu a carreira.
Estudou na Escola de Belas Artes da Universidade Federal e
também cursou Teoria Musical na Escola Nacional de Música.
Sua atração pela Natureza o fez enveredar pela atividade de
paisagista. Ao mesmo tempo, empreendia uma intensa busca
espiritual. O primeiro contato com a Bhagavad-gita deu-se nos
primeiros anos da década de setenta, através de um pequeno
volume da edição Pensamento. Este primeiro contato com o
famoso texto causou um grande impacto em sua percepção
espiritual. 

Sobre o palestrante



Conceitos como “não somos o corpo, mas a alma”, lei do
karma, samsara e os três gunas “bombardearam” sua
consciência. A partir daí sua busca dirigiu-se exclusivamente
os conhecimentos da Índia. Em 1975, teve acesso à uma
volumosa edição da Bhagavad-gita traduzida e comentada por
aquele que tornaria seu mestre espiritual, Bhaktivedanta
Swami Prabhupada. Em 1976, aos 31 anos, tornou-se um
monge de bhakti-yoga na instituição de seu mestre, a
Sociedade Internacional para consciência de Krishna
(ISKCON). Como monge renunciado, o estudo da Bhagavad-
gita tornou-se sistemático e cada vez mais aprofundado. Em
1978, peregrinou pela primeira vez na Índia. 

Conhecimento Védico



Daí para cá esteve muitas vezes na Índia. Peregrinou por todo
país. Em 1985, em Mayapur, Índia, foi aceito na egrégora de
sannyasis da linha teísta do Vedanta, recebendo o título de
“Swami”. Nos anos noventa passou praticamente toda década
na Índia. Estudou sânscrito e foi docente num instituto
internacional de filosofia, em Vrindavana, Índia, no tema
“Filosofia comparada das linhas teístas do Vedanta”.
Purushatraya Swami já ministrou um grande número de
seminários e cursos sobre a Bhagavad-gita. Tem viajado
intensamente por muitos países como palestrante. Atualmente
tem sua base na Ecovila Goura Vrindávana, em Paraty, no
estado do Rio de Janeiro, onde é o mentor espiritual da
comunidade. É músico e autor de vários livros sobre filosofia
existencial e espiritualidade.

Consciência de Kṛṣṇa



Curso
On-line

Todas as aulas serão transmitidas ao vivo, sempre

às quartas-feiras, das 19h às 20h, via aplicativo

Zoom, com início em 24 de fevereiro de 2021,

totalizando  aproximadamente  20 horas. 

As gravações das aulas e todo o material de apoio

serão disponibilizados na plataforma on-line da

nossa escola no site escola.yogamaya.com.br 

TRANSMISSÕES AO VIVO



Suporte on-line
GRUPO FECHADO

Após a confirmação da inscrição, os

participantes são adicionados em um

grupo exclusivo no Whatsapp, que

funcionará durante os meses de

realização do curso. 

A equipe Yogamaya irá prestar todo

o apoio necessário, esclarecendo

dúvidas e acolhendo  sugestões no

decorrer das aulas



QUINTA-FEIRA
29/1
Das 19h às 21h

PRIMEIRO TEMA

O aparecimento de Vyasadeva
Bhisma, o terrível Dritarastha, Pandu e Vidura 
Os Pândavas e os Kurus
Rivalidade entre os primos
Primeiro exílio 
O retorno
Segundo exílio
Guerra inevitável
Antes da primeira batalha
As instruções de Krishna
O começo e o fim do livro

HISTÓRIA



QUINTA-FEIRA
29/1
Das 19h às 21h

SEGUNDO TEMA

Conceitos fundamentais
Tudo é cíclico
Tempo e eternidade
Energias material e espiritual
As oito energias materiais
Os três gunas
Cosmogênese védica
Evolução
Dharma
Chatur-purushartha
Lei do Karma

FILOSOFIA



QUINTA-FEIRA
29/1
Das 19h às 21h

SEGUNDO TEMA (CONTINUAÇÃO)

Quem sou eu?
A Eternidade da Alma
Renascimento
Transferência de consciência
Nossa constituição
O corpo
Parte do todo
Natureza divina
Que mundo é esse?
As eras cósmicas
Verdade absoluta

FILOSOFIA



QUINTA-FEIRA
29/1
Das 19h às 21h

TERCEIRO TEMA 

A crise de Arjuna
Herança genética e kármica
O perigo dos sentidos descontrolados
A mente
Raga/dvesha
Amiga e inimiga
Controle da mente
Apego e desapego
Como lidar com a dualidade
Svabhava e Svadharma

PSICOLOGIA



QUINTA-FEIRA
29/1
Das 19h às 21h

TERCEIRO TEMA (CONTINUAÇÃO)

Paixões irracionais
Inteligência
Livre arbítrio
Os três gunas
Prazer sensual

PSICOLOGIA



QUINTA-FEIRA
29/1
Das 19h às 21h

QUARTO TEMA 

Ética na guerra
Os argumentos de Arjuna
A ética dos kshatriyas
O conselho de Krishna
O exemplo
O conceito de pecado
Naturezas divina e demoníaca
Descartando as boas e más ações
As ações boas devem ser evitadas? 
Como executar ações sem gerar reações? 
Trabalho desinteressado

ÉTICA



QUINTA-FEIRA
29/1
Das 19h às 21h

QUINTO TEMA 

Yoga na Bhagavad-gita
Os três caminhos
O caminho ritualístico
Asthanga-yoga ou Hatha-yoga na Bhagavad-gita
Buddhi-yoga
Karma-yoga
Jñana-yoga
Karma-yoga associada com jñana-yoga
Bhakti-yoga
Karma-yoga associado com bhakti-yoga

YOGA



QUINTA-FEIRA
29/1
Das 19h às 21h

SEXTO TEMA 

Conhecimento transcendental
Paramatma
Bhagavan
Mundo espiritual
Bhaktas
Instruções finais
Consciência de Krishna

MISTICISMO



ESCOLHA A FORMA DE PAGAMENTO
 

VALOR À VISTA: R$ 540
DEPÓSITO BANCÁRIO
BANCO ITAÚ (341)
AGÊNCIA 7028
CONTA CORRENTE 03440-8
CPF 963.420.210-15
BÁRBARA BASTOS HOCSMAN
CHAVE PIX: BHAYOGA@GMAIL.COM

OU PARCELADO EM ATÉ 12X NO CARTÃO

CLIQUE AQUI PARA EFETUAR O
PAGAMENTO VIA  PAGSEGURO

PREENCHA O FORMULÁRIO E EFETIVE A
SUA INSCRIÇÃO 
CLICANDO AQUI

PASSO A PASSO PARA INSCRIÇÃO 

1 2

ENVIE O COMPROVANTE PARA O WHATSAPP
(51) 9 8289-8811 PARA INSCREVERMOS VOCÊ
NO GRUPO PRIVADO E GARANTIR O ACESSO

À NOSSA PLATAFORMA ON-LINE

3

https://pag.ae/7WLyFiwTG
https://pag.ae/7WLyFiwTG
https://pag.ae/7WLyFiwTG
https://forms.gle/1LzaDDZXh2UVV3T39


+ 20
 ENCONTROS 

AO VIVO

1
HORAS DE TRANSMISSÃO

TODAS AS QUARTAS

20
HORAS DE ENCONTROS NO

TOTAL



PERGUNTAS FREQUENTES

O QUE ACONTECE
SE VOCÊ PERDER
ALGUM ENCONTRO?

Os encontros serão

gravados e estarão

disponíveis na plataforma

de ensino do Yogamaya.

A INSCRIÇÃO PODE
SER FEITA APÓS O
INÍCIO DO CURSO?

Sim, você pode entrar em

qualquer momento, pois as

aulas ao vivo seguem até

final de julho de 2021.

TEREI DIREITO A UM
CERTIFICADO DE
PARTICIPAÇÃO?

Ao final do curso, cada

participante receberá um

certificado por e-mail, em

formato de impressão.



PERGUNTAS FREQUENTES

SUPORTE ON-LINE

Os participantes farão parte

de um  grupo exclusivo no

Whatsapp. A equipe

Yogamaya irá prestar todo

o apoio necessário,

esclarecendo dúvidas..

TURMAS LIMITADAS

Com o objetivo de

proporcionar a melhor e

mais transformadora

experiência possível para

você, nossas turmas são

limitadas.

COMPRA SEGURA 

Garantimos a compra em

um ambiente totalmente

seguro e seus dados estão

totalmente protegidos.

Caso não fique satisfeito

devolvemos o valor.



NAMASTÊ!

ESPERAMOS QUE VOCÊ POSSA APROVEITAR O MELHOR
DE CADA AULA! 



REALIZAÇÃO:



Siga-nos
nas redes!

INSTAGRAM
@yogamayaterapiasvedicas

SITE
www.yogamaya.com.br

FACEBOOK 
@yogamayaterapiasvedicas

Yogamāyā


