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„

Se quer melhorar sua aparência,
modifique seus pensamentos.

Princípio védico sobre a beleza
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Aqui temos basicamente a teoria, e
pequenas praticas, mas muito
importante!

Praticas avançadas. Vocês irão buscar
uma ou mais pessoas para fazer as
práticas e irão juntar as experiencias
no relatório

Praticas avançadas.Vocês irão buscar
uma ou mais pessoas para fazer as
práticas e irão juntar as experiencias
no relatório

Entrega do trabalho final

Módulo 1
Junho 2020
A partir de agora iremos mergulhar na teoria da beleza védica
e iniciar a compreender as conexões entre a mente o corpo a
respiração e o espirito. Iremos nos preparar para as práticas e
nos familiarizar com a pele relacionada aos Doshas. Iremos
começar a aprender a limpar e muito mais!

Pouco tempo pra estudar?
Você pode fazer este modulo em um mês ou em até um ano!
Iniciamos juntos e depois você define seu tempo. As aulas ao
vivo serão a cada mês, mas se você perder estará depois na
área de membros do curso para você não perder o conteudo!

Veja em detalhes as vídeo-aulas no próximo slide.
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MÓDULO 1

Módulo 2
Julho 2020
Neste módulo iremos iniciar as práticas avançadas, com o
tratamento completo em 7 etapas e tratamentos hidratantes
Aprenderemos a fazer em casa nosso próprio shampoo e
condicionador, pasta de dente.
Iremos também aprender sobre os cuidados para os cabelos
através dos Doshas, os pés, mãos, ouvidos, narinas.
Aprenderemos mascaras e tratamentos alem da introdução a
aromaterapia para os Doshas e a pele.

Inicio da prática
Você irá escolher um/a amiga/o para poder começar em colocar as
praticas. Esta ou estas pessoas voluntárias são importantes para seu
aprendizado. Todas as praticas que conseguir realizar serão
documentadas em foto ou texto e enviadas a mim para o relatório do
modulo e final, caso você queira o Diploma do curso, caso não, ok!
Receberá um certificado de participação sem realizar a pratica.
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MÓDULO 2

Módulo 3
Agosto 2020
Neste módulo iremos seguir com as práticas avançadas,
aprender práticas de rejuvenescimento clássicas, iremos também
ter uma sessão de 11 tratamentos para os cabelos com flores de
hibisco e um capitulo sobre a farmácia Ayurveda para a pele.
Problemas comuns como caspa, queda de cabelo, acne entre
outros. Discutiremos soluções, causas e remédios caseiros.
Você segue aplicando e documentando tudo!

Visão holística - yoga & respiração
Também irei ensinar praticas milenares para incluir em sua vida
diária ou aos tratamentos . Sadhanas matinais, sequências de yoga
fáceis com um efeito transformador, pranayamas para os Doshas

Terapia do som
Discutiremos a terapia do som e mantras para a cura
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MÓDULO 3

POSSO ASSISTIR QUANDO EU QUISER?
➤

SIM!

➤

Você irá ter os videos gravados para acessar quantas vezes quiser e
quando quiser!

➤

As aulas ao vivo serão para acompanhamento e dúvidas, mas se você
perder, estarão gravadas na área de membros.

CERTIFICADO OU DIPLOMA?
➤

Quem fizer os trabalhos ao final dos módulos, e encontrar uma pessoa
para praticar alguns tratamentos, irá receber o Diploma com mais
horas.Estas práticas são na minha opinião de grande importância, caso
você queira trabalhar no ramo.

➤

Estas práticas você irá incluir no seu relatório ao finalizar o modulo 2 e
o modulo 3, com algumas fotos ou texto de sua experiência da prática.

➤

Quem quiser somente assistir, receberá o certificado de participação
com as horas exatas dos videos.

PERGUNTAS FREQUENTES
Sou terapeuta ayurveda, ou aluno de ayurveda, este curso acrescentará algo para mim? Absolutamente sim! Os
conhecimentos oferecidos são uma área especifica e muito pouco divulgada/conhecida ou explorada,
trazendo a você uma grande oportunidade de negocio novo ou para ampliar seus atendimentos em
qualidade e variedade. Trago conhecimentos clássicos desde a India, livros e mentores internacionais,
alem da minha própria pratica como professora e terapeuta.
Preciso ter conhecimento prévio em Ayurveda? Não. Existe uma introdução básica, que te servirá para
acompanhar o curso e as práticas perfeitamente. Mas é indicado seguir estudando Ayurveda se quiser
realmente atuar profissionalmente especificamente para os Doshas.
Sou profissional de beleza mas nao conheço o Ayurveda. Este curso me ajudará em meu negócio? Muito!!! Te
enriquecerá grandemente e ampliará suas chances de negócios.
Posso comprar somente o segundo ou terceiro módulo? Não. O curso está elaborado com uma lógica e não
quero picotar o conteúdo.
Quanto tempo posso acessar o curso? Um ano!
Posso parcelar? Sim! Através da plataforma do curso, você encontra as opções de pagamento
Quero somente melhorar minha qualidade de vida e aprender a me tratar sozinha, o curso serve para mim?
Absolutamente SIM!!! Voce se libertara da industria farmacêutica e pode em casa criar seu SPA com as amigas e
familia!
Não quero fazer nem as práticas nem o trabalho final. OK! Voce receberá o certificado de participação.

Minha intenção
Minha intenção é que cada um de vocês possa com este curso
engrandecer os conhecimentos profissionais e aumentar a qualidade
de vida pessoal e dos seus pacientes.
Que se livrem da indústria farmacêutica
Que aprendam tratamentos muito acessíveis e econômicos que são
muito poderosos e totalmente naturais.
Que aumentem a consciência desenvolvendo a relação de vocês com
a vida natural e o respeito com a natureza

Lokah samastah sukhino bhavantu
" Que todas minhas palavras, atos e pensamentos possam
contribuir para a felicidade de todos os seres vivos."

Meta Ayus
Final de semana presencial 2021
São Paulo
Rio de Janeiro
Florianópolis
Lisboa
Porto
Mallorca (em espanhol)
Vamos ver como o mundo evoluciona, mas estou planejando e
colocando este desejo em meu coração.

Obrigada
Quero entrar na lista de espera
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