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એક સારા ભિવ ય માટ
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અમ ેતમન ેઉ જવળ અન ેસ ૃ  ભિવ ય પસદં કરવા બદલ આભાર ય ત કર એ છે. એ ોસજે
વાિષક ુ તક ની મદદ થી અમન ેયક ન છે ક આવતા ૧૨ મ હના તમારા ુ ુટ મા ંમોરપ છ
લગાડશ.ે આ મા  આશા ની કરણ ન હ હોય, પરં  ુતમન ેપોતાની બધી સમ યાઓ ુ ંન ર
વૂા મુાન અન ેસરળ સમાધાન પણ આપશ.ે

એ ોસજે વાિષક ુ તક વૈ દક યોિતષ ના ાચીન િસ ાતંો પર આધા રત છે. યોર ના
ૃ ટાઓએ, પોતાની યાનમ ન અચતેન અવ થા મા,ં માનવ પીડા ન ેઓછ  કરવા માટ શોધ કર

અન ેખીલવા ની જ મ ત મતા મા ંમદદ કર . એજ િવ ાન નો ઉપયોગ કર  અમ ેઆ વષ ની
ુ તક બનાવી છે, થી તમ ેપોતાની રુ  મતા નો અ ભુવ કર  શકો અન ેએનો ઉપયોગ કર

શકો, અન ેઆવનારા ૧૨ મ હનાઓ મા ંસફળતા ા ત કર  શકો.
મ ાડં ય ઉ ઓ નો વાહ સમય સાથ ેબદલાયા કર છે, તમ ેજોશો ક આવતા ૧૨ મ હનાઓ

મા ં િવ ભ  અવિધઓ દરિમયાન કઈ થિતઓ સહાયક અથવા ક ઠન- બળ રહશ.ે અન ે િસવાય
તમ ેકરવા વા અન ેના કરવા વા તથા એવા ખાડાઓ થી બચવાના ઉપાયો ણશો  તમારા
િવકાસ ન ેબાિધત કર  શક છે. અમ ેલોકો આ દરિમયાન તમારા જ મા ર મા ંિવ ભ  રાજ યોગો
અન ેિવશષે યોગો િવ લિેષત કર  ન ે તુ કયા છે.
તમન ેઆ બધા ુ ં ળૂ આપવા માટ અમ ેએક અ તીય ચૂકાકં પણ િવકિસત કય  છે  તમને
આવતા ૧૨ મ હનાઓ ની તાકાત દખાડ છે. બી  શ દો મા ં કહ એ તો, વધાર તાકાત તમાર

મતા નો ઉપયોગ કરવા અન ેવાિંછત પ રણામ મળેવવા માટ સાર  સભંાવના છે.
અમ ેમાનીએ છે ક તમ ેએક અ ય માણસ છો એટલજે એ ોસજે વાિષક ુ તક તમન ેગહનતા
થી િવ લષેણ, સટ ક વૂા મુાન અન ેસરળતા થી અ સુરણ ના ઝુાવો આપશ ે  િવશષે પ થી
તમારા માટ બનલેા છે. વાિષક ુ તક ની મદદ થી તમ ેતમારા વન ચ  મા ંસફળતા ની રાહ
પર જશો, થી તમન ે સ ં ુ ટ શુી, સફળતા અન ે માનિસક શાિંત મળશ.ે અમાર  સાથ ે આ
અદ તુ યા ા મા ં અમ ે તમા ું વાગત કર એ છે,  આવનારા ૧૨ મ હનાઓ મા ં શુી અને
સ ૃ  ની યા ા છે.

તમારા જ મ ની િવગતો

જ મ દવસ: 7 : 9 : 1982

જ મ સમય: 7 : 14 : 25

જ મ થાન: Firozpur

ટાઈમ ઝોન: 5.5

અ ાશં: 30 : 55 : N

દશાતંર: 74 : 35 : E

એ ોસજે વાિષક ુ તક મા ંતમન ે ુ ંમળશ.ે



આવતા ૧૨ મ હના માટ મહ વ ના યોિતષીય બ ુઓ

પ  ના બ ુઓ

ભા ય ક: 5

સારા ક: 2, 7, 9

ભા ય દવસ: ુ ુવાર

સારા હો: ુ ુ , યૂ,ચ ં

િમ  ચૂકો: મ,િસ,સજે

સા ું લ ન: કન, લબ,સજે,એ વા

ભા ય ધા :ુ ગો ડ

ભા ય ર ન: ૂગંો

િવપ  ના બ ુઓ

ખરાબ દવસ: રિવવાર

ખરાબ કરણ: ભવ

ખરાબ લ ન: મષે

શતેાન કો: 4, 8

ખરાબ મ હનો: કાતક

ખરાબ ન : મઘે

ખરાબ હર: 1

ખરાબ રાિશ: મષે

ખરાબ િતિથ: 1, 6, 11

ખરાબ યોગ: િવષ ુ ંભ

ખરાબ હો: ધુ



વૈ દક યોિતષિવ ા જુબ ઉપચારા મક પગલા ં આપણ ન ે આપણી સમ યાઓ માથંી ટકારો
મળેવવા અન ેઆપણા વન મા ં હકારા મક ઊ  વધારવા મા ંમદદ કર છે. દરક સમયગાળો
અન ય તકો અન ેપડકારો લાવ ેછે. આ ટકોણ થી, આ સમય ગાળો પણ અન ય બનશ.ે અહ
આપલે ઉપાય તમન ે12 મ હના મા ં ુ કલ પ ર થિતઓ માથંી બચાવશ ેઅન ેતમારા નસીબ ને
વધારવા મા ં સહાય કરશ.ે આ ઉપાય ૧૨ મ હના દર યાન કર  શકાય છે. તમારા માટ
ઉપચારા મક ઉપાય છે:

આ મં  નો દરરોજ પ કરો: ૐ સા બ સદાિશવાય નમઃ

આવતા ૧૨ મ હના માટ િવશષે
આ સમય ગાળા મા ંઘણા ફરફારો છે - કટલાક ખુદ બની ર ા છે, યાર અ ય તમાર  ઇ છાઓ
જુબ હોઈ શક નહ . એક બા ુ , તમન ેઆ સમય ેઘણી િસ ઓ મળશ.ે બી  બા ુ , તમન ેઘણી

વાર ચકાસવા મા ંઆવશ.ે તથેી, અમ ેતમા ું યાન અ કુ મહ વ ણૂ વ ઓુ પર આકિષત કરવા
માગંીએ છ એ,  તમન ે આ સમયગાળા દરિમયાન ે ઠ બનવા મા ં અન ે તમન ે ખાડાઓ થી
બચાવવા મા ંમદદ કરશ.ે આ ચૂનો ત ન ળૂ તૂ હોઈ શક છે, પરં  ુતઓે ડા અન ેલાબંા
ગાળા ના અસરો ઉપ વ ે છે. ચાલો કટલાક મહ વ ના પ રબળો પર યાન આપીએ ક તમાર
યાન મા ં ુ ંરાખ ુ ંજોઈએ:

કરવા ું
મોટા ભાઈ અન ેવ ર ઠ અિધકાર ઓ ુ ંસ માન કરો.
વધાર થી વધાર લોકો જોડ જન સપંક બનાવો.

ના કરવા ું
સતંાન ન ેઅવગણશો ન હ.

મે સબંધં મા ંવધાર મહ વાકા ં ા ના રાખશો.

આવતા ૧૨ મ હના માટ સટ ક ઉપાયો



તમારા વન ન ેઅસર કરતી ૂ મ શ ત હમંશેા ં વાહ મા ંરહ છે. તથેી, આગામી ૧૨ મ હના ુ ં
ડાણ વૂક િવ લષેણ વન ના િવિવધ ે ો મા ં ુદા ુદા પ રણામો બતાવ ે છે. હવ,ે ચાલો

આવનારા મ હનાઓ ના િવિવધ ભાગો કવી ર ત ે ભાિવત થાય છે તનેા આધાર િવગતવાર
ભિવ ય વાણી જોઈએ:

આવતા ૧૨ મ હના માટ િવ તૃ િવ લેષણ



મ ે21, 2019 - ુલાઈ 17, 2019

આિથક વન
આ સમયગાળા મા ંઅ કુ નાણાક ય સમ યાઓ હોઈ શક છે. તથેી દરક પ ર થિત નો સામનો
કરવા તયૈાર રહો. નબળા આિથક બા ુ  ન ેકારણ,ે તમ ેકમાણી મા ંઘટાડો જોઈ શકો છો. આ સમયે
પસૈા ના ક સા મા ંજોખમો લવેા ુ ંટાળો, નહ  તો તમાર  પાસ ેનાણાક ય ખોટ હોઈ શક છે.

કાર કદ
આ સમય ેતમારા કાર કદ  માટ ત ેસરળ રહશ ેનહ , તથેી નોકર  અથવા યવસાય િવશ ેસાવચતે
રહો. આ સમય ેવગર જોય ેઅન ેઉતાવળ મા ંકોઈપણ દ તાવજેો પર સહ  કરશો નહ . જો તમે
ન ુ ંસાહસ શ  કરવા માગંો છો, તો સૌ થમ તનેા બધા પાસાઓ પર એક વાર અવલોકન કરો.

િશ ણ
તમાર િશ ણ માટ આ સમયગાળા મા ં ાકં જ ુ ંપડશ.ે આ સમય ેતમ ેવ  ુમહ વાકા ં ી પણ હોઈ
શકો છો, અન ેતનેા કારણ ેતમ ેઓછા ય નો મા ંવ  ુસફળતા ની અપે ા રાખો છો પરં  ુતમે
કોઈ ચમ કાર પર આધાર રાખશો નહ  અન ે ફ ત તમારા મહનત પર યાન ક ત કરશો,
સફળતા તમન ેચો સપણ ે ા ત કરશ.ે

પા રવા રક વન
આ સમય ેતમ ેતમાર  કૌ ુ ં બક જવાબદાર ઓ ન ેપ ર ણૂ કરવા મા ંઅસ  અ ભુવશો. પ રવારો
ની અપે ાઓ તમારા ારા ણૂ થશ ેનહ . આ સમય ેઘર મા ંમન ુ ઃખ થઈ શક છે અન ેઆ સમયે
માતા િપતા ના વા ય મા ંપણ ઘટાડો જોઈ શક છે. બધા તાણ છોડ  ન ેપ રવાર મા ં ખુ લાવવા
નો ય ન કરો. પ રવાર થી ૂર જવા ની પણ શ તા છે.

િવવા હત અન ે મે વન
આ સમયગાળો વવૈા હક અન ે મે વન બનં ેમાટ થો ુ ં પડકાર પ બનશ.ે આ સમય ેતમાર
ધીરજ વૂક કામ કર ુ ં જોઈએ અન ે તમારા સબંધં ન ે મજ તૂ કરવા માટ જ ર  પગલા ં લે ુ ં
જોઈએ. વન ભાગીદાર અથવા િ યતમ ન ેસમજવા ની કોિશશ કરો અન ેતમેની જ રયાતોને
ણૂ કરો.

આરો ય
આ સમય ે તમા ું આરો ય નબ ં રહશ ે કોઈક કારણોસર તમારા ખોરાક ની િનયિમતતા પણ
અ યવ થત હોઇ શક છે, તથેી તમન ે સમયસર ખોરાક મળેવવા ુ ં ુ કલ લાગ ે છે અન ે તે
તમારા વા ય પર પણ અસર કરશ.ે આ ક સા મા,ં તમારા આરો ય ની િવશષે કાળ  લો.

આ અવિધ દરિમયાન યાદ રાખવાની વ ઓુ
ુ ંકરો

િવકા ઉપા ન માટ તમાર  વાણી નો ઉપયોગ કરો. તમાર  તરફ મજ તૂ બનો અન ેપોતાને
માન આપો.



ુ ંન કરો
િવચાર  ન ેબોલો અન ેકોઈ ની લાગણીઓ ન ે કુસાન ન કરો. લાગણી ઓ ય ેસવંદેનશીલ
રહો અન ેભૌિતક વ ઓુ ન ેવ  ુમહ વ આપશો નહ .

ઉપાય
સાજં દરિમયાન સ ં ણૂ કાળા ઉરદ નો દાન કરો. ી ૃ ણ ની ઉપાસના કરો.



ુલાઈ 17, 2019 - સ ટ બર 07, 2019

આિથક વન
દસમા ઘર મા ં ધુ ભુ ફળ દાન કર છે, તથેી તમન ેઆ સમયગાળા મા ંસારો અ ભુવ મળશ.ે
નોકર  અન ે યવસાય મા ંઘણી બધી ગિત અન ેનફો હશ.ે તમ ેતમારા યવસાય ન ેિવ તૃ કર
શકો છો. તમ ેસ ં ણૂ કાયવાહ  અન ેસમપણ સાથ ેતમા ું કાય કરશ.ે સમાજ ના આદ રત અને
માનનીય વ ર ઠ લોકો સાથ ે સબંધંો ધુારવા મા ંઆવશ.ે આ સમયગાળા મા ં તમન ેઆ લોકો
તરફ થી બધી કાર ની સહાય મળશ.ે તમ ેવાહન નો આનદં માણશો. આ સમયગાળા મા,ં તમે
આિથક ર ત ેસ ૃ  બનશો અન ેપ રણામ એ હશ ેક તમન ેભડંોળ ની કોઈ તગંી નહ  હોય.

કાર કદ
તમ ેસરકાર  સહયોગ ારા નાણા ં કમાવી શકો છો અથવા તમ ેસરકાર મા ંમોટ  થિત મળેવી
શકો છો. તમ ે યવસાય ારા નફો અન ે સફળતા બનં ે કમાશો. તમ ે િવદશ થી સારા સમાચાર
મળેવી શકો છો. િવદશ મા ં યવસાય અથવા નોકર  ની ઓફર િવદશી આધા રત કંપની પાસ ેથી
મળેવી શકાય છે. આવક સાર  રહશ ેઅન ેત ેવધશ.ે સ ૃ  હોવા ઉપરાતં, તમ ેિવિવધ કાર ની
સપંિ  કમાશો.

િશ ણ
આ સમયગાળા દરિમયાન, તમા ું સખત કામ િશ ણ ના ે  મા ં રંગ લાવશ.ે તમન ે જોઈતી
પર ા ના પ રણામો મળેવવા થી મન ે બૂ આનદં થશ.ે જો ક, તમાર ટોચ મળેવવા માટ સખત
મહનત કરવી પડશ.ે કટલાક સમય માટ વાચંન અન ેલખેન પર એકા તા ની અભાવ હોઈ શક
છે, તથેી તમા ું યાન ભટકશો નહ . પર ા મા ંસારા દશન ન ેલીધે તમ ેઆદર મળેવી શકો છો.

પા રવા રક વન
કોઈ પણ માગં લક કાય ઘર પર થયી શક છે. તમ ેમાતાિપતા અન ેવડ લો નો આદર કરશો અને
તમેની આશીવાદ તમન ેવધારશ.ે આ સમયગાળા મા,ં તમ ે  કાય કરો છો ત ેફ ત શ આત મા ંજ
સફળ થશ.ે દસમા ંઘર મા ં ધુ ન ેકારણ,ે તમ ેિન પ  અન ેનીિત િન ણુ હશો. તઃ રેણા તમારા
વતન મા ંધીરજ અન ેન તા લાવ ેછે.

િવવા હત અન ે મે વન
લ ન વન મા ંકટલીક સમ યાઓ હોઈ શક છે અથવા અ ભ ાય ના તફાવતો ઊભી થઈ શક છે,
યાર મે ના વન માટ સમય સામા ય રહશ ેઅન ેતમ ેતમારા વનસાથી સાથ ેવાતચીત

કરશો, ધીમ ેધીમ ેપ ર થિત તમાર  તરફણ મા ંરહશ.ે

આરો ય
આ સમયગાળા દરિમયાન, તમા ું આરો ય થો ુ ં ખલલે પહ ચાડ  શક છે. ખ અથવા ચામડ ની
સમ યાઓ સાથનેી સમ યાઓ ની શ તા છે, તથેી આ ક સા મા ંકોઈ બદેરકાર  ન લો. જો તમે
લાબંી બમાર  થી પીડાતા હો, તો સમયસર ઉપચાર ચા  ુરાખો, નહ તર બીમાર  મા ંવધારો થવા
ની સભંાવના છે.



આ અવિધ દરિમયાન યાદ રાખવાની વ ઓુ
ુ ંકરો
કાય થળ પર તમારા િવચારો અન ેકાય મતાઓ નો ઉપયોગ કરો. તમારા ચ ર  ન ેવધારવા
માટ ય ન કરો.

ુ ંન કરો
તમારા કામ મા ંઅ મા ણકતા ન કરો. ી સાથીઓ સાથ ેસા ું યવહાર રાખો.

ઉપાય
લીલા શાકભા  દાન કરો. લીલા કપડા ક રો ન ેભટેો.



સ ટ બર 07, 2019 - નવે બર 07, 2019

આિથક વન
આ સમયગાળા દરિમયાન પસૈા લાભ રહશ,ે તમેજ સપંિ  મળેવવા ની શ તા રહશ.ે ઘર ના
સ યો ન ેઆિથક ે  મા ંલાભ ના યોગ બની ર ા છે. ધધંા મા ંસોદા થી મોટા પસૈા ફાયદા થશ.ે

ુ  ની ૃપા થી ભા ય સાથ ેહશ ેઅન ેસહજ યાસ થી તમ ેસફળતા ા ત કર  શકો છો. જો તમે
િવદશ જવા માગંો છો, તો આ સમયગાળા મા ંઆ મનોરથ ૂ ું થઈ શક છે.

કાર કદ
તમ ેધધંા અન ે યવસાય મા ંસારો કામ કરશો. તમારા મૈ ી ણૂ વભાવ ના કારણ,ે તમ ેતમારા
ઘણા લોકો સાથ ેસપંક મા ંરહો છો. જો તમ ેનોકર  કર  ર ા હો તો આ સપંક  ની સહાય થી તમને
નવી નોકર  મળ  શક છે. જો તમ ે યવસાિયક છો તો તમન ેઆિથક ફાયદો થઈ શક છે. યા ં
ૂર થ થળો અથવા િવદશ મા ંથી સારા સમાચાર મળશ.ે આ તમન ેતમારા યવસાય મા ંસાર

સફળતા આપશ.ે

િશ ણ
જો તમ ે ઉ ચ િશ ણ અથવા પધા મક પર ાઓ માટ તયૈાર  કર  ર ા છો, તો તમ ે આ
સમયગાળા મા ંસફળતા ા ત કર  શકો છો. ુ  ના સાતમા ઘર મા ંહોવા થી, િશ ણ ના ે ે

ભુ ફળ મળેવવાની શ તા છે. આ સમય ેિશ ણ ગ ેના તમારા ય નો પણ સફળ થશ.ે

પા રવા રક વન
પ રવાર ના સ યો વ ચ ેસાર  સહજતા મળ  આવશ ેઅન ેઘર મા ં ખુ અન ેશાિંત નો વાતાવરણ
હશ.ે આ સમયગાળા દરિમયાન તમારા ઘર મા ં મગંળ કાય ણૂ થવા ની સભંાવના છે. માતા
િપતા ઉપરાતં ૃ  લોકો ની સવેા કરો. કારણ ક તમેના આશીવાદ તમન ેસફળતા ના માગ માં
દોર  જશ.ે આ સમય ેખરાબ કાય  અન ેખરાબ સગંત થી ૂર રહો.

િવવા હત અન ે મે વન
સાતમા ઘર મા ં ુ  ની થિત તમારા લ ન વન માટ ખુદ રહશ.ે આ દરિમયાન, તમારા

વનસાથી સાથ ેનો તમારો સબંધં ગાઢ બનશ ેઅન ેતમન ેદરક પગલ ેતમેનો સાથ મળશ.ે તમે
તમેની વ ચ ેસાર  સહજતા જોશો. તમન ેતમારા વનસાથી સાથ ેસાર  સુાફર  કરવા ની તક
મળશ.ે ત ેજ સમય ે મેી ગુલ માટ, આ સમય બૂ જ સારો રહશ.ે

આરો ય
આ અવિધ મા,ં તમ ે શાર રક અન ે માનિસક પ ે ફટ થશો. આ સમયગાળા દરિમયાન, તમે
પોતાની દર નવી ઊ  અ ભુવશો અન ે દરક કામ ઉ સાહ વૂક કરશો. તમારા ધુારલા
આરો ય ની અસર તમારા કાય અન ે ૃિત મા ં જોવા મળશ.ે પ રણામ,ે તમન ેસારા પ રણામો
મળશ.ે

આ અવિધ દરિમયાન યાદ રાખવાની વ ઓુ
ુ ંકરો



તમારા વનસાથી ન ેસમિપત રહો. જો તમ ે યવસાય કરો છો તો તને ેગભંીરતા થી લો.

ુ ંન કરો
યા ં ધુી શ  હોય યા ં ધુી વાસના મક િવચારો થી ૂર રહો. અિત ર ત ખચ પર પસૈા

ખચશો નહ .

ઉપાય
ુ  બીજ મ ં  નો પ કરો. ઘર એક સફદ રંગ ના લ નો છોડ કૂો.



નવે બર 07, 2019 - નવે બર 25, 2019

આિથક વન
યૂ, સામા ય ર ત ે સ તમ ભાવ મા,ં ુ કલીઓ ઉ પ  કર છે, તથેી આ સમય તમારા માટ

પડકારો થી ભર રૂ હોઈ શક છે. ધન હાિન પણ ઉઠાવી પડ  શક છે. યૂના આ ભાવ મા ં થત
હોવાન ેકારણ,ે તમ ેકોઈ વાત િવશ ે બૂ ચિતત રહ  શકો છો.

કાર કદ
સફળતા ા ત કરવા માટ, તમાર સખત મહનત કરવી પડશ,ે તમન ેસફળતા મળ  જશ ેપરં ુ
ક ઠન સઘંષ પછ , તમન ે ત ે મળશ.ે જો તમ ે ભાગીદાર  મા ં યવસાય કરો છો, તો તમારો
ભાગીદાર તમન ે કુસાન પહ ચાડ  શક છે તથેી તમેન ેજ રયાત થી વધાર િવ ાસ કરશો નહ .
આ ચતા ુ ુ ંબ, નોકર , યવસાય અથવા િશ ણ થી સબંિંધત હોઈ શક છે. આ સમયગાળા માં
તણાવ અથવા તાણન ેબદલ ેમનન કર ુ ંઅન ે યાન કર ુ ંવ  ુસા ું છે. યા ંસરકાર, શાસક પ
અથવા સરકાર  િવભાગો તરફથી સમ યાઓ હોઈ શક છે.

િશ ણ
જો તમ ેિવ ાથ  હોવ તો, તમ ેિશ ણ મા ંટોચ પર રહશો. પર ા મા ંતમારા સખત મહનત ારા,
તમન ેસારા પ રણામો મળશ.ે તમા ું આ મ અન ેમનોબળ વધવા ુ ંચા  ુરહશ,ે ના કારણ ેતમે
અ યાસ મા ંસા ું દશન કર  શકશો. ઉ ચ િશ ણ ા ત ના યોગ છે. ઉ ચ િશ ણ માટ કોઈ
પણ સારા શૈ ણક સ ં થા મા ં વશે થયી શક છે.

પા રવા રક વન
સાતમા ભાવ મા ં યૂની હાજર  તમન ેજ ર કરતા ંવ  ુઆ મ-આદર આપ ેછે. પ રણામ એ છે ક,
લોકો તમન ેઅહકંાર  સમ  લશે,ે તથેી તમાર  અહકંાર ુ ંબ લદાન આપો. જો સબંધંીઓ વ ચે
કંઇક િવવાદ હોય તો તને ેઉકલવા માટ પહલ કરો.

િવવા હત અન ે મે વન
યૂ ની આ ભાવ મા ં થિત વવૈા હક વન માટ યો ય ગણવા મા ંઆવતી નથી, તથેી, વન

ભાગીદાર સાથ ેમતભદે પણ શ  છે. આ સમયગાળા મા,ં વવૈા હક વન મા ંસ ં લુન બનાવી
રાખો. િવવાદ અથવા મતભદે ના ક સા મા ંસયંમ સાથ ેકામ કરો અન ેસવંાદ ારા સમ યાઓ ને
હલ કરો.

આરો ય
તમન ે આરો ય સબંિંધત સમ યાઓ હોઈ શક છે. તમન ે તાવ, માથા નો ુખાવો અથવા િપ
સબંધંી રોગો ુ ંસામનો કરવો પડ  શક છે. આ સમય ેતમારા વા ય ની િવશષે કાળ  લો. જો
વા ય ખરાબ હોય, તો ડૉ ટર ની સલાહ માણ ેસારવાર લો. આળસ ુ ંબ લદાન કર  શાર રક
મ પણ કરો.

આ અવિધ દરિમયાન યાદ રાખવાની વ ઓુ
ુ ંકરો



તમારા વનસાથી ન ે સ ં ણૂ પણ ે વીકારો. તમારા યવસાય ભાગીદાર સાથ ે ઈમાનદાર
રાખો.

ુ ંન કરો
વય ંથી િન ન તર ના ય તઓ ુ ં િતર કાર કરશો નહ . િનરથક દલીલો ન ેવધવા ના

દશો.

ઉપાય
રિવવાર લાલ કપડા ંદાન કરો. પાણી મા ંલાલ કનરે ના લ કૂો અન ે નાન કરો.



નવે બર 25, 2019 - ડસે બર 26, 2019

આિથક વન
તમાર  ઇ છા અન ે મહ વાકા ં ાઓ આ સમયગાળા મા ં ણૂ થશ.ે તમ ે મોટા નફા સોદા મા ં
સહભાગી બનશો અન ેઆ તમન ેસારો નફો આપશ.ે આ સમયગાળા દરિમયાન લાબંી સુાફર  ની
મજ તૂ સભંાવના છે અન ેઆ મસાફર ઓ ના પ રણામો પણ સારા રહશ.ે આ સમય ેતમ ેિવદશી
સફર પર જઈ શકો છો. આ સુાફર  કામ અથવા ફરવા ના હ  ુથી થઈ શક છે. આ સમયગાળા
મા ંપસૈા અન ેિમલકત મા ંવધારો થશ.ે કોઈપણ નવા રોકાણો નફાકારક રહશ ેઅન ેનવી ોપટ
મળેવવા ની તક મળશે

કાર કદ
અ ગયારમી ભાવ મા ં થત ચ ં  ની અસર થી, તમ ેસમાજ મા ંગૌરવ મળેવશો. જો તમ ેસરકાર
સવેા મા ં કાયરત છો, તો આ સમયગાળા મા,ં તમ ે વ  ુ કાય મ ર ત ે કાય કરશ.ે જો તમે
રાજકારણ મા ંનસીબ અજમાવી શકો છો, તો તમ ેઆ સમયગાળા મા ંસફળતા મળેવી શકો છો. આ
ઉપરાતં, તમ ેસરકાર અથવા સરકાર સાથ ેકામ કરવા ની તક પણ મળેવી શકો છો, અથવા તમે
સરકાર પાસ ે થી માન મળેવી શકો છો. તમ ે યવસાય ારા બૂ લાભ પણ મળેવશો. ચ ં ના
એકાદશ ભાવ મા ં થત હોવા થી આ સમયગાળા મા ંતમારા વભાવ મા ંચચંળતા નો વધારો
થશ.ે તમારા િમ ો અન ે સહકાયકરો તમન ે મદદ કરશ.ે અ ગયારમા ભાવ મા,ં ચ ં  ની થિત
તમન ેસાસંા રક વભૈવ આપશ.ે પ રણામ,ે તમન ેખચાળ વાહનો નો આનદં મળશ.ે

િશ ણ
િશ ણ ે  ે ગિત કરશો. જો ક, કટલીક વાર મન ચચંળ હોવા થી અ યાસ મા ંરસ નહ  હોય,
પરં  ુ થોડ વાર પછ  મન ફર થી નુરાવિતત લાગશ ે અન ે એકા તા વધશ.ે આ સમયગાળા
દરિમયાન તમ ેિશ ણ ે  ેકટલીક મોટ  સફળતા મળેવી શકો છો.

પા રવા રક વન
આ સમયગાળા મા ંકૌ ુ ં બક વન સામા ય રહશ.ે જો ક કટલાક કારણોસર ુ ુ ંબ થી લાબંા સમય

ધુી ૂર રહવા ની જ ર પડ  શક છે. પ રવાર થી ૂર રહવા થી, મન બૂ જ િનરાશ રહશ,ે તથેી
આ સમયગાળા મા ંસ ં લુન કરવા ની જ ર રહશ.ે

િવવા હત અન ે મે વન
મે વન મા ં મે જ મશ ેઅન ેતમારા મેી સાથ ે શુ ણો નો આનદં માણશ.ે વવૈા હક વન

માટ ખુી સમય પણ હશ ેઅન ેતમ ેતમારા વનસાથી સાથ ેપાટ  મા ંજઈ શકો છો.

આરો ય
આ સમયગાળા દરિમયાન, ચ ં  ની અસર થી સાર  ત ં ુ ર તી રહશ.ે કોઈપણ વા ય સબંિંધત
સમ યાઓ તમન ેપરશાન નહ  કર. ત ેજ સમય,ે દ ઘકાલીન રોગ મા ં વા ય લાભ મળેવવા થી
મન શુ થાય છે અન ેમન ની શાિંત અ ભુવ ેછે.

આ અવિધ દરિમયાન યાદ રાખવાની વ ઓુ



ુ ંકરો
તમારા િમ ો સાથ ેસારો સમય પસાર કરો, ાકં ફરવા ઓ ુ ુ ંબ ની મ તમારા આસપાસ
ના લોકો નો આદર કરો અન ેતમેન ેમાન આપો.

ુ ંન કરો
યવહા ુ બનો અન ે બી ઓ થી વધાર અપે ા ન રાખો. તમારા િવચારો તમારા વ ર ઠ

અિધકાર ઓ સાથ ેભાવના મક ર ત ેશરે કરશો નહ .

ઉપાય
ગળા મા ંચાદં  ની ચને પહરો. પચંગ ય થી નાન કરો.



ડસે બર 26, 2019 - આુર  16, 2020

આિથક વન
મગંળ ની આ થિત તમન ેનાણાક ય ે  મા ંઘણો િનરાશ કર  શક છે. ત ેસા ું રહશ ેક તમ ેઆ
સમય ેમોટા આિથક િનણયો ના લો અન ે િવચારશીલ ર ત ેરોકાણ કરો. ુગાર, સ ાબા  અથવા
શરેબ ર મા ંપસૈા કૂશો નહ .

કાર કદ
જો તમ ેભાગીદાર  મા ં યવસાય કર  ર ા ંછો, તો ભાગીદાર સાથ ેનો તમારો સબંધં વ  ુખરાબ
થઈ શક છે. તમારા ર તા મા ંનવી પડકારો જોઈ શકાય છે. આવી થિત મા,ં ધીરજ મુાવશો
નહ  અન ેત ેપડકારો નો સામનો હકારા મક િવચારસરણી થી કરશો. ુ મનો તમાર  સમ યાઓ
મા ંવધારો કર  શક છે, તથેી તમેની સાથ ેસાવચતે રહો અન ેચ રુાઈ થી સામનો કરો.

િશ ણ
અ યાસ મા ં કટલાક પડકારો મળ  શક છે. આ સમયગાળા દરિમયાન સફળતા ફ ત સખત
મહનત ારા ા ત થશ.ે પધા મક પર ા મા ંટોચ મળેવવા માટ સખત મહનત કરવી જ ર  છે.
આ સમય ેતમારા િશ કો નો આદર કરો અન ેતમેના આદશો ુ ંપાલન કરો.

પા રવા રક વન
કૌ ુ ં બક વન મા ંસજંોગો તમારા િવ ુ  હોઈ શક છે. ઘર મા ંમોટા ભાઈ અથવા િપતા સાથ ેનો
સબંધં કડવો બની શક છે. સાતમા ઘર મા ંમગંળ ની હાજર  તમન ેજ ર કરતા ંવ  ુઆ મ-આદર
આપ ેછે. પ રણામ એ છે ક, લોકો તમન ેઅહકંાર  સમ  લશે,ે તથેી તમારા અહકંાર ુ ંબ લદાન
આપો.

િવવા હત અન ે મે વન
સાતમા ઘર મા ંમગંળ તમારા માટ ુ કલ બની શક છે. આ સમય ેતમારા વવૈા હક વન માં
સમ યાઓ હોઈ શક છે. તમન ેતમારા વનસાથી તરફ થી કોઈ કાર ની સમ યા થઈ શક છે.
તમેની સાથ ેનો તમારો સબંધં કડવો બની શક છે. આ ઉપરાતં, બનં ેવ ચ ે તર વધી શક છે. જો
અિવવા હત હોય, તો મગંળ ની આ થિત તમારા લ ન મા ંિવલબં લાવી શક છે.

આરો ય
ારક તમારા મન મા ંનકારા મક િવચારો હોઈ શક છે. તમારા માનિસક દબાણ મા ંવધારો થઈ

શક છે, તમારા મન મા ંએક કાર નો અ વ થતા હશ,ે તથેી આ સમયગાળા દર યાન તમારા
વા ય ની િવશષે કાળ  લો.

આ અવિધ દરિમયાન યાદ રાખવાની વ ઓુ
ુ ંકરો

વનસાથી ના વા ય ન ે યાન મા ંરાખો. સમાધાન ની કળા શીખો.

ુ ંન કરો



વનસાથી સાથ ે વધાર લડશો નહ . કોઈપણ બાબત ન ે ઉકલવા નો યાસ કરો. દલીલ
કરશો નહ .

ઉપાય
મોટા કદ ના તવા પર ગોળ ની રોટલી બનાવી ન ે લોકો ન ે ખવડાવો. મગંળવાર યો ય
જ યાએ ર ત દાન કરો.



આુર  16, 2020 - માચ 11, 2020

આિથક વન
તમાર  મહનત અન ે યાસો આિથક બા ુ  ન ેમજ તૂ કરશ.ે તમ ેકોઈ સરકાર  યોજના નો લાભ
મળેવી શકો છો. તમે છતા ં તમારા ખચ મા ં વધારો થવા ની સભંાવના છે, પરં  ુ તમ ે પસૈા
બચાવવા માટ પણ સફળ થશો. િપ  ૃિમલકત મા ંવધારો થવા ની સભંાવના છે. શરત લગાડવા

ુ ંવલણ અટકાવો.

કાર કદ
િનણય લવેા ની મતા અન ેસ મતા ન ે િત ૂળ અસર થઈ શક છે. તમ ેતમાર  કાર કદ  િવશે

ૂઝંવણ મા ંરહ  શકો છો. ખોટ  અપે ાઓ તમારા યયે ન ે િમત કર  શક છે. જો તમ ેલખેન
સબંિંધત કામ છો તો આ સમયગાળા દરિમયાન તમન ે બૂ સારા પ રણામો મળ  શક છે.

િશ ણ
આ સમયગાળામા ંતમાર અ યાસ તરફ યાનમા ં ુ કલી અ ભુવી શકો છો. મન અ યાસ િસવાય
અ ય  લાગશ.ે ગ ણત ના િવ ાથ ઓએ આ સમય ેસખત મહનત કરવી પડશ,ે પરં  ુજો તમે
રાજકારણ ના િવ ાથ  હોવ તો તમ ેઆ િવષય મા ંસફળતા ા ત કર  શકો છો.

પા રવા રક વન
તમાર કૌ ુ ં બક વન મા ં ુ કલીઓ નો સામનો કરવો પડશ.ે ઘર મા ંકોઈપણ કાર નો લશે
થઈ શક છે. નાની નાની વ  ુન ેલીધે ઘર ના લોકો વ ચ ેલડાઈ શ  છે. કૌ ુ ં બક બાબતો િવશે
ચતા કરવી તમારા માટ ુ ઃખદાયક હોઈ શક છે, તથેી આન ેટાળો.

િવવા હત અન ે મે વન
વવૈા હક વન માટ આ સમય ુ ઃખદાયક હોઈ શક છે. મે વન મા ંલોકો ન ેસમ યાઓ નો
સામનો કરવો પડ  શક છે. વનસાથી અથવા િ યતમ સાથ ેસબંધંો ખાટા પડ  શક છે. આવી
પ ર થિત મા ંધીરજ રાખો. વન ભાગીદાર ની લાગણીઓ સમજો અન ેતમેના પર દબાણ ન
રાખો.

આરો ય
તમારા વા ય ની કાળ  લો. તમ ે ડ પોઇઝન ગ ની ફ રયાદ કર  શકો છો, તથેી તમારા
આહાર પર િવશષે યાન આપો. આ સમય ેબાળકો ના વા ય ુ ં યાન રાખો. વા ય પર કોઈ

કાર ની બદેરકાર  લવેી યો ય નથી. દનચયા મા ંશાર રક કસરત ઉમરેો.

આ અવિધ દરિમયાન યાદ રાખવાની વ ઓુ
ુ ંકરો
તમારા લ ન વન ન ેમજ તૂ કરવા નો ય ન કરો. વન મા ંઆવનાર  તકો ન ેસ ં ણૂ
પણ ેસાથક કરો.

ુ ંન કરો



તમારા બાળકો ય ેફરજ અવગણશો નહ . દરક કામ મા ંકામચલાઉ યાસ ના કરશો.

ઉપાય
રા ી મા ંકાળા ઉડદ દાન આપો. કાળા અન ેવાદળ  કપડા ંપહરશો નહ .



માચ 11, 2020 - એિ લ 29, 2020

આિથક વન
આ સમયગાળા મા ં તમન ે યવસાય મા ં કટલાક ખુદ અન ે ફાયદાકારક ફરફારો મળશ.ે તનેા
પ રણામ ે તમન ે પસૈા લાભ મળશ.ે જો ક, તમાર તમારા યાસો ન ે ચા  ુ રાખ ુ ં પડશ.ે આ
સમયગાળા મા,ં તમાર  િત ઠા અન ેલોકિ યતા સમાજ મા ંવધશ.ે પ રણામ,ે ઉ ચ વગ ના લોકો
તમાર  સાથ ેસપંક મા ંઆવશ ેઅન ેતઓે તમન ેલાભ કરશ.ે

કાર કદ
દસમા ઘર મા,ં ુ ુ તમારા યવસાય મા ંવધારો કરશ ેઅથવા તમ ેનોકર  મા ંઆગળ વધશો. આ
સદંભ મા,ં તમાર ઘણી સુાફર  કરવી પડ  શક છે. િવદશ મા ંજ ુ ંશ  છે. આ સમય ેતમ ેઉ ચ
પદ મળેવી શકો છો. સમાજ ના ુઆબદાર લોકો સાથ ેતમાર  િમ તા વધશ.ે તમાર  સફળતા
કટલાક લોકો ન ે ખરાબ લાગી શક છે, તથેી તમન ે સાવચતે રહવા ની જ ર છે. ત ે જ સમય,ે
ુ મનો થી પણ સાવધ રહવા ની જ ર છે. તઓે તમારા િવ ુ  ષડય ં  બનાવી શક છે. જો કોઈ

કારણોસર તમારા માગ મા ંઅવરોધ આવ ેતો ૃ ો નો સપંક કરો.

િશ ણ
અ યાસ ની બાબત મા ં િમ  પ રણામો ઉપલ ધ થશ.ે પ રણામ વ પ,ે તમ ે કટલીક વખત
ભણતર મા ં યાન આપશો અન ેએક સમય ેએવો આવશ ે યાર તમ ેઅ યયન કરવા ુ ં પસદં
કરશો નહ . તથેી આ સમયગાળા મા ંએકા તા ળવવા ની જ ર રહશ.ે તમારા િશ કો નો આદર
કરો. તમ ેઆ સમય ેધાિમક સા હ ય વાચંવા મા ંરસ લશેો.

પા રવા રક વન
કૌ ુ ં બક વન શુ રહશ.ે સબંધંીઓ વ ચ ે નહે ની લાગણી જોવા મા ંઆવશ.ે ભાઈ - બહનો ને
તમેના કાય થળ મા ં મોશન મળ  શક છે. તમેન ેપસૈા લાભ ના યોગ છે. ત ેજ સમય ેસમાજ માં
તમારા િપતા નો આદર વધશ.ે આ સમય ેમાતા સાથ ેનો તમારો સબંધં સારો રહશ.ે દરક કાય માં
માતા ની સલાહ તમારા માટ ફાયદાકારક રહશ.ે

િવવા હત અન ે મે વન
જો તમ ેલ ન કયા હોય તો ભાગીદાર સાથ ેનો તમારો સબંધં મ રુ રહશ.ે બનં ેવ ચ ે મે વધશે
જો ક, આ બાબત ે ારક નાના ુ ાઓ પર તકરાર હોઈ શક છે. ત ેજ સમય,ે તમ ેકાય થળ માં
ય તતા ન ેકારણ ેતમારા વનસાથી ન ેઓછો સમય આપી શકશો. જો તમારો મે સબંધં ચાલી

ર ો છે, તો તમાર થોડા સમય માટ િ યતમ થી ૂર રહ ુ ંપડશ.ે

આરો ય
તમા ું આરો ય વન પણ સા ું રહશ.ે આ સમયગાળા દરિમયાન, આરો ય થી સબંિંધત
સમ યાઓ થી તમ ેિવ િેપત થશો નહ . તમન ેકોઈ પણ કાર ના િવકાર નો સામનો કરવો નહ
પડ. જો તમ ેપહલ ેથી જ અ વ થતા વૂક ચાલતા હો, તો તમન ેઆ સમયગાળા મા ંઆરો ય

ધુારણા મળશ.ે



આ અવિધ દરિમયાન યાદ રાખવાની વ ઓુ
ુ ંકરો
તમારા કાય ે  મા ંસહકમ ઓ માટ શ  એટ ુ ંમદદ કરો. તમારા કાય ે  અન ેકૌ ુ ં બક

વન મા ંસ ં લુન થાિપત કરો.

ુ ંન કરો
તમ ે  પણ કાય કરો, ત ેમન થી કરો, તમ ેબ ુ ં ણો છો એ ુ ંદખાવ. ના કરો. યો ય સગંો
પર સલાહ આપવા ુ ં કૂશો નહ .

ઉપાય
ુ ુ  હૃ પિત બીજ મ ં  નો પ કરો. ુ ુવાર કળા ના ફળ દાન આપો.



એિ લ 29, 2020 - ૂન 25, 2020

આિથક વન
આ સમયગાળા મા,ં તમાર  ઇ છાઓ અન ે મહ વાકા ં ા ણૂ થશ.ે આ સમય ે તમ ે એક ન ું
યવસાય શ  કર  શકો છો  આિથક ફાયદા માટ એક બળ સભંિવત હશ.ે િમ ો ારા તમને

નાણાક ય સહાય મળશ.ે આ સમયગાળા મા,ં તમ ેવપેાર ારા સારા નફા મળેવી શકો છો.

કાર કદ
આ સમયગાળા દરિમયાન, તમારો કાર કદ  લુદં  ન ે પશ કર  શક છે કારણ ક આ સમય ેતમને
તમારા કાર કદ  મા ંઆગળ વધવાની તક મળશ.ે તમન ેનોકર  મા ં મોશન મળશ.ે આ સમયે
તમાર  મહ વાકા ં ા પણ વધશ ેઅન ેતમ ેતનેા માટ સખત મહનત કરશો. જો તમન ે િન ફળતા
મળે તો િનરાશ થશો નહ .

િશ ણ
િવ ાથ ઓ અ યાસ મા ં ુ કલી અ ભુવી શક છે. તમારા મન મા ં દશા હનતા આવશ,ે  તમારા
એકા તા ન ેઓગાળ  શક છે. કલા અન ેસા હ ય ના િવ ાથ ઓ સામા ય પ રણામો મળેવી શક છે.
જો તમ ેકોઈ િવશષે પર ા માટ તયૈાર  કર  ર ા છો, તો તમાર સફળતા માટ સખત મહનત
કરવી પડશ.ે

પા રવા રક વન
પ રજનો તમારા માટ વ  ુજોડાણ કરશ.ે કોઈપણ સારા ન ક ના પ રજન બા ુ  થી કટલાક સારા
સમાચાર મળ  શક છે. સહ ુ ુ ંબ તમ ેકોઈપણ સુાફર  પર યી શકો છો. તમારા ભાઈઓ અને
બહનો સાથ ેનો તમારો સબંધં મ રુ રહશ.ે સસરા પ  તરફ થી એક ુદંર ભટે ની આશા છે.

િવવા હત અન ે મે વન
આ સમય વવૈા હક વન માટ સા ું રહશ.ે તમારા વનસાથી અન ેતમારા વ ચ ેએક સારો તાલ
મલે દખાશ ે વન ભાગીદાર ારા તમન ેદરક પગલા પર સાથ મળશ.ે ત ેજ સમય,ે મે વન
ની પ ર થિત તમારા માટ અ ુ ૂળ હોઈ શક છે. મે ભાગીદાર સાથ ેસમય પસાર કરવા માટ
ઘણી બધી તક હશ.ે

આરો ય
આ સમય ેતમા ું આરો ય વન સા ું રહશ.ે ૂની પીડા થી વત ં તા મળ  શક છે. શા રર ક ર તે
તમ ે ફટ પણ દખાઈ શકો છો. તમાર  શ ત નો ઉપયોગ આ સમય ેયો ય દશા મા ંકરો. નશા ન
લો અન ે ાઇિવગ દરિમયાન સ ં ણૂ કાળ  લો.

આ અવિધ દરિમયાન યાદ રાખવાની વ ઓુ
ુ ંકરો
આગળ વધો અન ેિમ ો સાથ ેસપંક મા ંરહો અન ેનવા લોકો સાથ ેસપંક કરો. તમાર  લૂો મા ં
થી પાઠ લો અન ેસમાજ ય ેતમાર  જવાબદાર  રાખો.



ુ ંન કરો
તમાર  તૂકાળ અન ેિનરાશાવાદ  િવચાર થી બહાર નીકળો. તમા ું કામ ચા  ુરાખો પણ કોઈ
અપે ા રાખશો નહ .

ઉપાય
શમી ની સિમધા સાથ ેહવન કરો. વાદળ  કપડા ંવાપરો.



ૂન 25, 2020 - ઑગ ટ 16, 2020

આિથક વન
ધુ ના સાતમા ઘર મા ંરહ ુ ંતમારા માટ ખુદાયક અન ેક યાણકાર  રહશ.ે આ સમયગાળા મા,ં

તમારા સ માન અન ે િત ઠા મા ંવધારો થશ ેઅન ેતમન ેસમાજ મા ં યાિત મળશ.ે આ સમય
દરિમયાન તમ ે ુ  લોકો ન ેમળશો અન ેતમેની મદદ થી તમન ેતમારા યવસાિયક વન માં
લાભ મળશ.ે યવસાય મા,ં તમ ેનફાકારક સોદાઓ કરશો. ધુ ના સાતમા ઘર મા ં થત હોવા
થી, તમ ેમા  પસૈા જ નહ , પણ તમાર  સ દય ની ુદંરતા પણ મળેવશો.

કાર કદ
આ સમયગાળા દરિમયાન તમારા યાવસાિયક વન મા ં સારા ફરફારો થશ.ે આ સમય
દરિમયાન તમ ેતમારા યવસાયન ેિવ તૃ કર  શકો છો, તમેજ નવી યોજનાઓ લો ચ કર  શકો
છો. તમાર  નોકર ઓ અથવા યવસાય બનં ેમા ંથનાર  પધા મા ંમા ં ત ની ખાતર  છે. િવ ુ
લગ વાળા લોકો ારા સારો ટકો મળશ.ે તઓે દરક પ ર થિત મા ંતમન ેમદદ કરવા તયૈાર થઈ
જશ.ે આ સમયગાળા દરિમયાન ખુદ સુાફર  ની શ તાઓ પણ છે. આ દરિમયાન, યવસાય
ભાગીદારો તમાર  સાથ ેબા ુ  પર કામ કરશ.ે ન તા અન ેઉદારતા તમારા વભાવ મા ંઆવશ.ે
આના થી નવા લોકો સાથ ેતમાર  િમ તા થશ.ે જો તમ ેલખેન અથવા સપંાદન ના ે  મા ંછો,
તો તમ ેઆ સમયગાળા મા ંઘણી સફળતા મળેવી શકો છો.

િશ ણ
અ યાસ માટ આ સમય સામા ય રહશ.ે પર ા મા ંસફળતા અન ેસારા ણુ મળેવ ુ ંફ ત તમારા
મહનત પર આધાર રાખશ.ે આ સમયગાળા મા,ં િશ ણ ય ેનો તમારો મનોબળ વધશ ેઅને
સ ં ણૂ ઇમાનદાર  થી કાય કરશ.ે કટલાક સમય માટ એકા તા ટૂ  શક છે, તથેી િનયિમત યોગ
તમારા માટ ફાયદાકારક રહશ.ે

પા રવા રક વન
ુ ુ ંબ મા ંશાિંત અન ેસ ાવ હશ.ે વન સામા ય ઝડપ ેચા  ુરહશ.ે બધા સ યો પાસ ેએક બી

માટ સ માન ભાવો હશ.ે દરક સ ય તમારા સૌ ય વભાવ થી શુ રહશ.ે કોઈ પણ ચો સ
પ ર થિત મા ંસ યો મા ં ૂઝંવણ હોઈ શક છે, તથેી સવંાદ ારા તને ે ૂર કરવા નો યાસ કરો.

િવવા હત અન ે મે વન
આ સમયગાળા મા,ં તમ ે તમારા વનસાથી સાથ ે ૂઝંવણ અ ભુવી શકો છો. ત ે જ સમય,ે

વનસાથી ના વા ય મા ંઘટાડો જોવા મળ  શક છે. મે સગં ની બાબતો મા,ં તમાર થોડો
સાચવી ન ેચાલ ુ ંપડશ.ે મયા દત આચરણ કરો અન ેતમારા સાથી સાથ ેકોઈ પણ દબાણ કરશો
નહ .

આરો ય
આ સમયગાળા દરિમયાન, તમા ું આરો ય સામા ય રહશ.ે ખુી રહવા થી માનિસક તાણ ઓછો
થશ.ે જો તમ ેલાબંા સમય ધુી કોઈ રોગ થી પીડાતા હો તો આ સમયગાળા દરિમયાન તમને
આરો ય લાભો થવા ની સભંાવના છે. ખોરાક પર િવશષે યાન આપો અન ેદ ધા ુ ય માટ સાર



વનશલૈી ન ેઅ સુરો.

આ અવિધ દરિમયાન યાદ રાખવાની વ ઓુ
ુ ંકરો
સમય-સમય પર, તમારા વનસાથી ની શસંા કરો. તમારા કાય મા ં મા ણકતા રાખો અને
તમારા હ  ુન ે પ ટ રાખો.

ુ ંન કરો
તમારા વનસાથી ની ખામીઓ ની ચચા બી  લોકો જોડ નહ  કરો. નકામી વાદ િવવાદ માં
ના પાડો.

ઉપાય
દરરોજ, ી િવ  ુસહ નામ ુ ંપાઠ કરો, ધુવાર સફદ ચદંન દાન કરો.

હવ,ે અમ ેઆ સમય દરિમયાન તમારા જ મા ર મા ંબનતા કટલાક ખાસ યોગ અન ેરાજ યોગ
પર એક નજર નાખવા જઈ ર ા છ એ. આ યોગો તમારા વન મા ંહકારા મક શ ત નો વાહ
વધાર છે અન ેસફળતા અન ેસ ૃ  મળેવવા આગળ વધવા મા ંતમાર  સહાય કર છે. આ સમયે
તમ ેનીચ ેના રાજ યોગો ના ભાવ હઠળ છો:
1.હળ યોગ (હળ)
આ યોગ ની અસર થી આ વષ તમ ેસારા વાનગીઓ વાદ લો અન ેતનેો આનદં માણશો.
2.અનફા યોગ
આ યોગ ની અસર થી આ વષ તમ ેસારા વા ય અન ેધાિમક વલણ ના વામી બનશો.
3.પરાશર  રાજ યોગ
આ વષ યોગ ની અસર થી, તમારા વનમા ંસ ૃ  હશ.ે
4. ધુ-આ દ ય યોગ
આ વષ યોગ અસર થી તમ ે ણકાર બનશો અન ેઆદર પામશો.
5.સર વતી યોગ
આ વષ યોગ અસર લખવા માટ તમ ે ણકાર અન ેરસ ધરાવો છો.
6.કહાલા ંયોગ
આ વષ આ યોગ ની અસર થી, તમ ેબહા ુ ર, િનભ ક અન ેઉ ચ થાન ેરહશ.ે
7. સુલ યોગ
આ વષ યોગ અસર તમન ે થાવર િમલકત ના મા લક બનાવશ.ે

આવતા ૧૨ મ હનાઓ મા ંબનવાવાળા િવશષે યોગો



યાર વન ના િવિવધ પાસાઓ આવ ે યાર દરક સમય-સમય અલગ હોય છે. આપણ ેઅ યાર
ધુી આવા ઘણા પાસાઓ િવશ ેચચા કર  છે. યાર આપણ ેઆ િવિવધ ઘટકો ન ેસ ં ણૂ પ ે ુએ

છે, યાર ત ે અમન ે એક િવ તૃ છિવ આપ ે છે અન ે આ સમય દરિમયાન વ  ુ સારા િનણયો
લવેામા ંઅમાર  સહાય કર છે. આ કાર નો પ ર ે ય આપણ ન ેવ ઓુ ન ે ડાણ વૂક જોવા
માટ સ મ કર છે અન ેઅમન ેરખાઓ વ ચ ેવાચંવા માટ પણ સ જ કર છે. આન ે ણૂ કરવા
માટ, અમ ેએક અન ય અ ુ મ ણકા બનાવી છે  બ ુ ં યાન મા ંલ ેછે અન ેતમન ેજણાવ ેછે ક
આ સમય ગાળો કઈ ર ત ે તમારા માટ ઉ પાદક અન ે સફળ રહશ.ે ચાલો જોઈએ ક આ
અ ુ મ ણકા ુ ંબતાવ ેછે:
આ અવિધ ની મજ તૂી 80%

અમ ેઆશા રાખીએ છ એ ક આ રપોટ મા ંઆપવા મા ંઆવલેી મા હતીએ ગિત ના માગ પર
આગળ વધવા મા ંતમન ેઘણી મદદ કરશ ેઅન ેતમન ેતમારા સપના અન ેહ ઓુ ન ે ા ત કરવા
દશ.ે

આ અવિધ ની મજ તૂી

80%



વબેસાઈટ https://www.astrosage.com/

ઇમઇેલ query@astrosage.com
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