Sri Ganesha
Jyotiṣa – Curso em Astrologia Védica

Śrī Gaṇeśaḥ – Instituto de Astrologia Védica
Jyotiṣa Paṇḍita – Karen de Witt
E-mail – karen_de_witt@hotmail.com
Site – sriganesa.com

ु
॥ ॐ गरुभ्यो
नमः ॥

INFORMATIVO E FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 2019

•

Sobre o Curso em Astrologia Védica

Este curso em Astrologia Védica é intensivo com duração de dois anos e será ministrado no idioma Português. Ele
abrange teoria e prática que permitirá ao aluno a interpretação de Cartas Astrológicas.

•

Módulos de Ensino

O curso está dividido em 24 módulos de ensino, cada um abrangendo de modo autônomo e completo aquele conteúdo
específico, com exercícios propostos de modo a fixar a matéria e desenvolver o raciocínio em análises de Cartas
Astrológicas. Cada módulo contém ensinamentos que servirão como base para o módulo seguinte providenciando, por
esse meio, um acúmulo gradual de conhecimento desta Ciência Sagrada. Veja os módulos no site
https://sriganesa.com/
O ensino por módulos propõe um processo autônomo de aprendizagem com a mínima intervenção do professor e que
é realizado em grande parte fora da sala de aula. É, portanto, um método de ensino online, preciso e funcional,
facilitando o acesso a todos os alunos por meio da internet.
Para compreensão da matéria, os alunos deverão fazer os exercícios propostos e enviar para o e-mail
karen_de_witt@hotmail.com de modo a serem analisados e corrigidos pela instrutora. Além disso, o site oferece uma
sala de reunião em que o aluno poderá retirar suas dúvidas com a instrutora sobre os ensinamentos recebidos.

•

Inscrição e Pagamento

O aluno deve fazer download do formulário de inscrição, preencher e enviar para o e-mail
karen_de_witt@hotmail.com. Após a entrega do formulário preenchido, enviarei de volta o link para pagamento do
curso.
O pagamento pode ser feito através do pagseguro, paypal ou depósito bancário. O curso não oferece opção de
pagamento integral do ano inteiro, esse método foi escolhido para conforto e segurança do aluno. Assim, se ele desistir
do curso, basta que pare de pagar a mensalidade e estará automaticamente suspenso, sem a necessidade de aguardar
a restituição dos valores das mensalidades futuras pagas e não aproveitadas. Siga o passo a passo para Inscrição e
Pagamento ensinado no link abaixo:
https://sriganesa.com/inscricao-no-curso-online-em-astrologia-hindu/
.
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•

Valor da Mensalidade, Inscrição, Cancelamento e Certificado

O valor de R$ 270,00 da mensalidade será fixo até o final do curso em Dezembro/2020. Não haverá custos adicionais
para inscrição, cancelamento ou certificado no final do curso. O certificado ao final do período de 2 anos de curso será
emitido de modo online e entregue para o aluno por meio do seu e-mail cadastrado no site. Só obterá o certificado o
aluno que concluir o curso com todos os exercícios propostos realizados e entregues para a instrutora.

•

Início do Curso

O Curso terá início em 14/01/2019 em função do Makara Saṃkrānti, o ingresso do Sol no signo de Capricórnio, o qual
marca um momento auspicioso do tempo (Muhūrta) para início de todo e qualquer aprendizado espiritual. Antes desse
evento, ainda que a mensalidade de Janeiro/2019 já esteja paga, não será possível acessar as matérias do Curso.
Muhūrta é um importante momento do tempo que assegura bem-estar, longevidade, facilidade de aprendizado,
prosperidade e toda sorte de assuntos auspiciosos materiais e espirituais se for observado para início de qualquer
empreendimento como será estudado durante o curso.

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

Envie para o e-mail karen_de_witt@hotmail.com o formulário preenchido com as informações abaixo:

Nome Completo _________________________________________________________________________________
Data e Hora de Nascimento ________________________________________________________________________
País, Cidade e Município __________________________________________________________________________
Profissão _______________________________________________________________________________________
E-mail para INSCRIÇÃO e ACESSO no Site do Curso _______________________________________________________
Estuda ou pratica algum ramo da Astrologia? Especifique ________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

