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Apresentação

A Astrologia Védica ou "Jyotish" (ciência da luz) originou-se na

Índia há mais de 5.000 anos. A partir de estados meditativos

profundos, os antigos Rishis, sábios yogis videntes que

dedicavam suas vidas inteiramente à meditação e às práticas

espirituais, revelaram toda a ciência do Yoga, assim como a

Astrologia, Mantras, Ayurveda, entre outras ciências da saúde.

A Astrologia Védica é, então, de natureza espiritual e nos

ajuda a compreender o karma pessoal com o objetivo de

corrigi-lo, permitindo com isso realizarmos a nossa verdadeira

natureza divina interior. 



A quem se destina?
Os seminários de Astrologia Védica oferecidos pela

Yogamaya Terapias Védicas são voltados a todos os

interessados em Astrologia e em Terapias Sutis, não

necessitando de conhecimento ou experiência prévia para

participar dos encontros.

Terapeutas e demais profissionais também terão a

possibilidade de acrescentar estes conhecimentos milenares

em seus atendimentos, potencializando os efeitos e

passando com isso a contar com um importante recurso para

o autoconhecimento. 

E, para aqueles que desejarem aprimoramento pessoal, esta

será uma jornada de muitas descobertas e transformações.



ANALISANDO A POSIÇÃO DOS
PLANETAS NO MOMENTO DO

NASCIMENTO, PODEMOS
ENTENDER QUE TIPO DE

KARMA SE MANIFESTARÁ
NESTA VIDA...



Para entender os principais pontos que envolvem a leitura

do mapa astrológico védico, convidamos Gunesvara Dasa,

astrólogo védico com mais de 30 anos de experiência,

professor e autor do livro "Astrologia Comportamental

Ayurvédica", que irá compartilhar sua experiência de

décadas em Jyotish e nos fornecer toda a orientação

necessária para fazer uma análise detalhada do mapa natal,

incluindo a influência dos planetas, os trânsitos, as

características dos signos e das principais casas, entre

outros assuntos. 

Sobre o palestrante



Seminários
Online

Os seminários serão transmitidos ao vivo,

sempre aos sábados, das 9h às 11h, além dos

plantões de dúvidas quinzenais, das 18h Às

19h, sempre via aplicativo Zoom, com início

em setembro e término em novembro de

2020, totalizando 18 encontros. 

As gravações das aulas ainda serão

disponibilizadas na plataforma on-line da

nossa escola pelo período de um ano.

TRANSMISSÕES AO VIVO



Suporte online
GRUPO FECHADO

Após a confirmação da inscrição, os

participantes serão 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 dos seminários.



SÁBADO
12/09
Das 9h às 11h

PRIMEIRO ENCONTRO

Definição de Jyotish 

Aplicação prática

Diferença entre astrologia ocidental solar

e védica lunar

 As 27 Mansões Lunares

Benefícios de conhecer as 27 Nakshatras

Posicionamentos das Nakshatras     

Programas para calcular o mapa védico

O Navamsha

Colocando os dados

Visualizando o mapa Natal

Visualizando os períodos planetários

 



SÁBADO
19/09
Das 9h às 11h

SEGUNDO ENCONTRO

Os planetas

Os 7 principais planetas

Signos regidos pelos planetas,

positivos e negativos

Rahu e Ketu

Astrologia Kármica

Urano e Netuno

Lugares onde os planetas estão fortes

Lugares onde estão fracos

 



PLANTÃO DE DÚVIDAS

 

Momento para tirar suas dúvidas com o

próprio Gunesvara, que estará disponível

durante uma hora para explicar tudo que

os alunos precisarem para avançar na

leitura do mapa astrológico védico.

Os encontros também serão gravados e

disponibilizados na plataforma on-line da

escola Yogamaya. 

QUARTAS
23/09
Das 18h às 19h



SÁBADO
26/09
Das 9h às 11h

TERCEIRO ENCONTRO

Amizades planetárias

Amizades baseadas nos elementos

Distâncias de 120 graus e os

elementos

Distâncias de 90 graus e os elementos

Aspectos na astrologia védica

Distâncias e as Nakshatras

Aspectos na Astrologia Tropical e as

distâncias

Carl Jung e os aspectos

 



SÁBADO
03/10
Das 9h às 11h

QUARTO ENCONTRO

Planetas como arquétipos de

comportamento

Planetas como indicadores de

relacionamentos

Planetas e sua relação com a saúde

Astrologia ensinada nos cursos de

medicina

Astrologia Ayurvédica

7 tecidos fisiológicos, 7 planetas

principais

 



PLANTÃO DE DÚVIDAS

 

Momento para tirar suas dúvidas com o

próprio Gunesvara, que estará disponível

durante uma hora para explicar tudo que

os alunos precisarem para avançar na

leitura do mapa astrológico védico.

Os encontros também serão gravados e

disponibilizados na plataforma on-line da

escola Yogamaya. 

QUARTA-FEIRA
07/10
Das 18h às 19h



SÁBADO
10/10
Das 9h às 11h

QUINTO ENCONTRO

O ascendente

As Casas astrológicas

Os regentes das casas

Os assuntos das casas

Planetas fortes ou fracos e as 12 Casas

Aspectos planetários modificando o

significado 

Casas auspiciosas

Casas desfavoráveis

Casas e planetas benéficos

Casas e planetas maléficos

 



SÁBADO
17/10
Das 9h às 11h

SEXTO ENCONTRO

Os períodos planetários

Mahadasha e Bhukti (ou Antardasha)

Critérios para analisar os Mahadasha e

os Antardasha

Casas Auspicosas e não auspiciosas

Debilitações ou exaltações

Casas de planetas amigos ou inimigos

Navamsha: forças e fraquezas

Bem ou mal aspectados



PLANTÃO DE DÚVIDAS

 

Momento para tirar suas dúvidas com o

próprio Gunesvara, que estará disponível

durante uma hora para explicar tudo que

os alunos precisarem para avançar na

leitura do mapa astrológico védico.

Os encontros também serão gravados e

disponibilizados na plataforma on-line da

escola Yogamaya. 

QUARTA-FEIRA
21/10
Das 18h às 19h



SÁBADO
24/10
Das 9h às 11h

SÉTIMO ENCONTRO

Os trânsitos planetários no ascendente

Trânsitos planetários no Sol

Trânsitos planetários na Lua

Trânsitos planetários em Mercúrio

Trânsitos planetários em Vênus

Trânsitos planetários em Marte

Trânsitos planetários em Júpiter

Trânsitos de Saturno: o período Sade Sati



SÁBADO
31/10
Das 9h às 11h

OITAVO ENCONTRO

Os signos do Zodíaco

Elementos através dos signos

As oposições dos signos como

complemento e elementos

harmoniosos

Influências dos signos nos planetas

neles situados

Planetas transitando os signos



PLANTÃO DE DÚVIDAS

 

Momento para tirar suas dúvidas com o

próprio Gunesvara, que estará disponível

durante uma hora para explicar tudo que

os alunos precisarem para avançar na

leitura do mapa astrológico védico.

Os encontros também serão gravados e

disponibilizados na plataforma on-line da

escola Yogamaya. 

QUARTA-FEIRA
04/11
Das 18h às 19h



SÁBADO
07/11
Das 9h às 11h

NONO ENCONTRO

Yogas planetárias 

As Maha Paurushika Yogas

Yogas favoráveis com o Sol

Yogas favoráveis com a Lua

Yogas desfavoráveis para o Sol

Yogas desfavoráveis para a Lua

Parivartana Yoga

Shubha Kartari Yoga

Papa Kartari Yoga

Kala Sarpa Yoga



SÁBADO
14/11
Das 9h às 11h

DÉCIMO ENCONTRO

Benéficos Funcionais e Benéficos Naturais

Maléficos Funcionais e Maléficos Naturais

Critério para que um maléfico natural se

torne um planeta benéfico funcional

Critério para que um benéfico natural se

torne um maléfico funcional

Benéficos, Maléficos e Neutros para cada

ascendente

Regentes das casas em locais auspiciosos

Regentes das casas em locais

inauspiciosos



SÁBADO
21/11
Das 9h às 11h

DÉCIMO PRIMEIRO ENCONTRO

Astrologia Kármica

Rahu e Ketu nas 12 Casas

Rahu e Ketu nos 12 Signos



PLANTÃO DE DÚVIDAS

 

Momento para tirar suas dúvidas com o

próprio Gunesvara, que estará disponível

durante uma hora para explicar tudo que

os alunos precisarem para avançar na

leitura do mapa astrológico védico.

Os encontros também serão gravados e

disponibilizados na plataforma on-line da

escola Yogamaya. 

QUARTA-FEIRA
25/11
Das 18h às 19h



SÁBADO
28/11
Das 9h às 11h

DÉCIMO SEGUNDO ENCONTRO

Remédios Astrológicos

Pedras, quando usar e quando não

Mantras, significado e práticas

Florais para os planetas

Pedra de cada um dos planetas

Mantras e Yantras de cada planeta

Rituais para o dia de cada planeta

Caridade e penitência feitas no dia do planeta

Yajña ou cerimônia de fogo feita para os

planetas

Peregrinações que ajudam a equilibrar os

efeitos dos planetas



18
ENCONTROS 

AO VIVO

2
HORAS DE TRANSMISSÃO

TODOS OS SÁBADOS

30
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

pelo período de 1 ano.

A INSCRIÇÃO PODE
SER FEITA APÓS O
INÍCIO DO SEMINÁRIO?

Sim, os valores com

desconto, porém, serão

oferecidos apenas para

quem se inscrever antes do

início do seminário. 

TEREI DIREITO A UM
CERTIFICADO DE
PARTICIPAÇÃO?

Ao final dos 12 seminários,

cada participante terá

direito a um certificado de

participação, com 30 horas

de transmissão ao vivo.



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


