
CURSO ON-LINE DE

   MEDITAÇÃO 
COM O MAHA MANTRA

com Setukara Das

Yogamāyā



A meditação é uma técnica, hoje difundida no mundo todo,
mas que requer conhecimento, de preferência obtido de uma
fonte segura e realizada. Por isso, convidamos um monge com
mais de 30 anos de prática e centenas de cursos ministrados
no Brasil e no exterior, para nos ensinar os segredos da
meditação do Maha Mantra, a maneira mais eficaz, inclusive
indicada pelas Escrituras Védicas, para alcançarmos a paz e o
sentimento de bem-aventurança nesta era. 

Desta vez, o participante terá a oportunidade de aprender (ou
aperfeiçoar) a sua meditação ativa (Japa) de acordo com o
método ensinado nos principais retiros de meditação da Índia,
além de fazer uma profunda e inspiradora imersão no Maha-
Mantra Hare Krsna e conhecer suas particularidades. 

Apresentação



Setukara Das é engenheiro mecânico/nuclear e iniciou

sua prática de meditação no Maha Mantra no ano de

1987. Em 1990, abandonou a Nuclebrás, empresa em

que trabalhava, para se dedicar exclusivamente ao

processo de Bhakti Yoga como monge renunciado.

Junto com seu irmão, fundou a Ecovila Goura

Vrindávana, em Paraty (RJ). Viveu cinco anos na Índia,

onde recebeu os diplomas de Bhakti Sastri e Bhagavata

Pravesha. Atualmente, vive em Nova Gokula, no interior

de São Paulo, e tem se dedicado a dar palestras e

cursos sobre meditação do Maha Mantra pelo Brasil,

América Latina e Portugal.

Sobre o palestrante



PROGRAMAÇÃO

AULA 1

- Introdução do curso

- Fundamentos básicos

- Primeiros passos da meditação

AULA 2

- Ligação consciente ao nível do corpo, mente e coração

- Prática de meditação com o Maha-Mantra (Japa) 



AULA 3

- Sambhanda, estabelecendo uma

relação pessoal

- Prática de meditação com o Maha-

Mantra (Japa)

AULA 4

- Aperfeiçoando o relacionamento 

- Prática de meditação com o Maha-

Mantra (Japa)

- Introdução ao Kírtana 

AULA 5

- Abrindo  coração para receber Prema

(amor espiritual)

- A canção Kevalastakam

- Conclusão do curso

+ Entrega dos certificados aos

participantes



NAMASTÊ!

ESPERAMOS QUE VOCÊ POSSA APROVEITAR O MELHOR
DE CADA ENCONTRO! 



Siga-nos
nas redes!

INSTAGRAM
@yogamayaterapiasvedicas

SITE
www.yogamaya.com.br

FACEBOOK 
@yogamayaterapiasvedicas

Yogamāyā


