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CURSO BÁSICO DE 



A Astrologia Védica, ou Jyotish, é uma ciência milenar
até hoje utilizada na Índia e em diversas outras partes
do mundo como uma fonte super segura para o
autoconhecimento e também para a espiritualidade,
pois integra as pessoas com as energias primordiais
que movem o universo. 

Entendendo melhor a força de cada planeta, você
poderá saber exatamente como utilizar todas estas
potências a seu favor. Neste curso você irá aprender a
analisar um mapa astrológico desde o início, a partir de
interpretações baseadas nos textos clássicos, além de
poder tirar todas as suas dúvidas em plantões extras. 

Apresentação



Gunesvara Das é astrólogo védico, com mais de 30

anos de experiência e milhares de leituras de mapas já

realizadas em todo o mundo. Atualmente reside na

fazenda de Nova Gokula, uma comunidade Hare Krsna

localizada no interior de São Paulo, de onde tem

ministrado uma série de palestras on-line sobre

Astrologia Védica e participado de diversos seminários

no Brasil e no exterior. Autor do livro "Astrologia

Comportamental Ayurvédica", ele compilou diversos

anos de estudos junto com o Dr. José Ruguê Ribeiro

Júnior combinando suas análises de mapas com os

casos tratados com o Ayurveda.

Sobre o palestrante



PROGRAMAÇÃO

O Zodíaco Sideral e o Mapa do Sul da Índia

Constelações e seus Planetas regentes

Elementos dos Signos

Signos masculinos e signos femininos 

As distâncias favoráveis (120 graus) entre os signos e as desfavoráveis

Oposições entre os signos, elementos compatíveis e características opostas

Amizades entre os regentes dos mesmos elementos

Calculando o mapa na astrologia Védica

Diferença entre astrologia védica (Lunar ou Solar e a precessão dos equinócios) 

AULA 1



PROGRAMAÇÃO

Planetas benéficos naturais

Planetas maléficos naturais

Planetas Kármicos

Urano e Netuno

Descrição dos 7 planetas principais

AULA 2



PROGRAMAÇÃO

Descrição de Rahu e Ketu

Urano e Netuno relacionados a Rahu e Ketu

O Ascendente

Tipos de Casas Astrológicas Védicas (Trikona, Kendra, Dusthana, Upachaya)

AULA 3



PROGRAMAÇÃO

Descrição das 12 Casas

Analisando o Regente da Casa e o Karaka, ou indicador do tema da Casa

Relação das Casas com os Signos e seus regentes e aplicação deste

conhecimento na interpretação

Os três Atmakarakas

Os regentes das casas (Fortes ou Fracos)

Influencia psicológica dos planetas nas casas

Influência kármica dos planetas nas Casas

AULA 4



PROGRAMAÇÃO

Os aspectos Astrológicos

Aspectos 100%

Aspectos 75% e 50% (Jaimini Sutras)

Aspectos dos planetas maléficos

Aspectos dos planetas benéficos

Aspectos e o estudo do comportamento humano

Aspectos harmoniosos

Aspectos desafiadores

AULA 5



PROGRAMAÇÃO

Os períodos planetários

Períodos Maiores (Mahadashas) e Períodos Menores (Antardashas)

Regras para interpretar os períodos

Períodos de planetas em casas Trikonas ou Kendras

Períodos de Planetas em Casas Upachaya ou Dushtana

Períodos dos regentes das Casas

Períodos dos planetas na Casas

Analisando os aspectos entre planetas durante seus períodos

AULA 6



PROGRAMAÇÃO

Avaliação da força dos planetas

Planetas exaltados ou Debilitados e Planetas em signos de amigos ou de

inimigos

Benéficos ou maléficos funcionais

O Navamsha

Planetas benéficos nos Kendras ou Trikonas e maléficos nas Casas Upachayas

Moolatrikona

Aspectos de Júpiter e Vênus

Planetas em conjunção com Rahu e Ketu, Combustos, Rashi Sandhi e Papakartari

AULA 7



PROGRAMAÇÃO

Astrologia Ayurvédica 

Os Seis Estados da Doença e a relação com os planetas

Os Períodos Planetários como método de prevenção

A relação dos 7 planetas com os 7 Dhatus (Sistemas fisiológicos)

Relação das partes do corpo com as constelações

Ragadi Roga, os arquétipos comportamentais dos planetas como causa de

agravamento dos doshas

Os trânsitos planetários e as emoções

AULA 8



PROGRAMAÇÃO

Os remédios Astrológicos

Caridade, penitência e devoção nos dias dos planetas

Os Mantras e Yantras

As Rudrakshas e os planetas

Os Avataras de Vishnu

As Pedras Preciosas e Semipreciosas

Florais para os planetas afetados

Os Yajñas (rituais de purificação)

AULA 9



PROGRAMAÇÃO

Analisando o mapa na prática

Agrupando semelhantes e reconhecendo influencias opostas

Vendo os planetas exaltados e debilitados em Rashi e Navamsha

 Aspectos entre os planetas e como colorem o comportamento

 Análise dos períodos planetários

Sugerindo as correções ou remédios astrológicos

AULA 10



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


