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उ वल आण समृ ध भ व यासाठ  आ ह  तुमचे अ भनंदन करतो. ऍ ोसेज वा षक
पु तका या सहा याने आ हाला खा ी आहे क  पुढ ल 12 म हने आप या टोपीम ये एक पंख
असणार आहे. हे केवळ आशा च ह नाह  तर आप या सम यांबाबत ठोस अंदाज आण सोपा
उपाय देखील दान करेल.
ऍ ोसेज वा षक पु तक हे वै दक यो तषां या ाचीन त वांवर आधा रत आहे. पूव या
साधकांनी, यां या यान धारक अवचेतन अव थेत, मानवी दु:खाचे उ चाटन कर यासाठ  आण
मूळ मतेला उमट व यास मदत कर यासाठ  हे व ान शोधून काढले. तेच व ान वाप न,
आ ह  हे वा षक पु तक तयार केले आहे, जेणेक न आपण आप या अंतभूत मतेस पूणत:
समजू शकाल आण याचा उपयोग क  शकाल आण पुढ ल 12 म ह यांम ये यश मळवू
शकाल.
जशी द य ऊजा वाहात बदलत असते कालांतराने, आप याला कोण या प रि थतीत-उपयु त
कंवा अवघड-पुढ ल 12 म ह यांम ये वेगवेग या कालावधीत यश मळेल. तसेच, आप याला
काय करावे आण काय क  नये मा हत नाह त आण आप या वाढ स तबंध क  शकणा या
कर या या गो ट वर पोथोलवर उपाय. आ ह  आप या ज मा या वेळी आप या ज म- याजात
वेगवेग या राज योग आण इतर वशेष योगाचे व लेषण केले आण सादर केले आहे.
आपणास या सव गो ट ंचा अ यास कर यासाठ  आ ह  एक अि वतीय इंडे स वक सत केला
आहे जे तुम या 12 म ह यां या अंकांची श ती दशवतात. दुस या श दात, आप या साम याचा
उपयोग कर यासाठ  आण इि छत प रणाम ा त कर यासाठ  आप यात साम य अ धक
चांगले आहे.
आ हाला व वास आहे क  आपण अि वतीय आहात आण हणून ऍ ोसेज वा षक पु तक
आप याला दान करेल अचूक व लेषण, अचूक अंदाज आण सुलभतेने अनुसरण के या
जाणा या सूचना जे आप यासाठ  खास असणार आहेत. वषा या सहा याने आप या आयु या या
सव े ात यश, समाधान, आनंद आण मान सक शांतीचा माग मळेल. आम याबरोबर या
अि वतीय वासात आपले वागत आहे, 12 म हने आनंद आण समृ धीचा वास करा.

तुमचा ज म तपशील

ज म दनांक: 7 : 9 : 1982
ज म वेळ: 7 : 14 : 25

ज म ठकाण: Firozpur
वेळ े : 5.5
अ ांश: 30 : 55 : N
रेखांश: 74 : 35 : E

"ऍ ोसेज वा षक पु तक" म ये आप याला काय मळेल



पुढ ल 12 म ह यांसाठ  मह वाचे यो तष वषयक मु दे

अनुकूल मु दे

भा य अंक: 5
शुभ अंक: 2, 7, 9

भा य दवस: गु वार
शुभ ह: गु ,सुय,चं

अनुकूल च ह: जेम,ले,सॅज
शुभ ल न: कॅन, लब,सॅज,अ व
भा य धातू: गो ड
भा य टोन: लाल मंुगा

तकूल मु दे

अशुभ दवस: र ववार
अशुभ कण: बावा
अशुभ ल न: मेष
अभ  मांक: 4, 8
अशुभ म हना: का तक
अशुभ न : माघ
अशुभ हर: 1
अशुभ रा श: मेष
अशुभ तथी: 1, 6, 11
अशुभ योग: वषकंुभ
अशुभ ह: बुध



वै दक यो तषानुसार, उपचारा मक उपायांनी आप या सम यांपासून मु त हो यास आण
आप या आयु यात सकारा मक ऊजा वाढ व यात मदत केल . येक कालावधीम ये अि वतीय
संधी आण आ हाने येतात. या ट कोनातून, ह  टाइम े म देखील अन य होणार आहे. येथे
दलेला उपाय आप याला 12 म ह यांत कठण प रि थतीतून वाचवेल आण आप या भ व य
सृ ट त वाढ कर यात मदत करेल. हा उपाय संपूण 12 म ह यांम ये करता येतो. आप यासाठ
उपचारा मक उपाय आहे:

या मं ाचा दररोज जप करा: ॐ सा ब सदा शवाय नमः

येणारे वशेष 12 म हने
या टाइम े मम ये ब याच बदलांचा समावेश आहे- काह  आनंददायी होणार आहेत, तर इतर
आप या इ छे माणे असू शकत नाह त. एककडे, यावेळी आप याला अनेक यश मळतील.
दुसरकडे, आपण कधीकधी चाचणी क  शकतात हणूनच, आ ह  काह  मह वा या गो ट ंकडे
आपले ल  वेधू इि छतो, यामुळे या कालावधी दर यान आप याला सव म मळ व यात आण
आप याला पोथल पासून वाच व यात मदत होईल. ह  सूचना फार मूलभूत वाटू शकतात, परंतु
ते द घ आण द घकाल न प रणाम मळ वणार  आहेत. आपण अशा काह  मह वा या घटकांवर
ल  या जे आपण ल ात ठेवले पा हजे:
हे करा
मोठा भाऊ तसेच व र ठ अ धका यांचा स मान करा.
अ धकात अ धक लोकांशी जनसंपक वाढवा.

हे क  नका
संतानकडे दुल  क  नका.
मे संबंधात अ धक मह वाकां ा ठेऊ नका.

12 म ह यासाठ  उपाय योजना



आप या जीवनावर प रणाम करणा या सू म श ती सतत चालू राहतात. हणून, पुढ ल 12
म ह यांमधील गहन व लेषणाने आयु या या वेगवेग या े ात वेगवेगळे प रणाम दश वतात.
आता पुढ या म ह यांतील व वध वभागांवर ऊजा कशी वाढते यावर आधा रत तपशीलवार
अंदाज लावा:

पुढ ल 12 म ह याचे यापक व लेषण



मे 21, 2019 - जुलै 17, 2019
आथक जीवन
या काळात तुम या समोर काह  आथक सम या येऊ शकतात. अ यात येक प रि थतीचा
सामना कर यासाठ  तयार राहा. आ थक प  कमजोर अस या या कारणाने तुम या कमाई म ये
घसरण पाहायला मळू शकते. या वेळी धन या गो ट ंची जोखीम घे यापासून सावधान राहा,
अ यथा तु हाला आ थक हानी होऊ शकते.
क रयर
ह  वेळ तुम या क रअरसाठ  सोपी नाह , तथा प नोकर  कंवा यवसायाला घेऊन सावधानीने
पाऊल टाका. या वेळेत वना पाहता आण घाई गद त कामा या कागदावर स या क  नका. जर
तु हाला कुठले नवीन उ योग सु  कर याची इ छा आहे तर या या सव गो ट ंचे चांग या
कारे अवलोकन करा.
श ण
या काळात श णासाठ  तु हाला लांब जावे लागू शकते. या वेळेत तु ह  अ धक मह वाकां ी
होऊ शकतात आण या कारणाने तु हाला कमी य नात अ धक यशाची अपे ा आहे परंतु तु ह
कुठ या चम कारा या भरव यावर राहू नका आण आप या मेहनतीवर पूणपणे ल  क त करा,
यश न क मळेल.
कौटंु बक जीवन
या वेळात तु हाला आपल  कौटंु बक जबाबदार  नभाव यात असहा यक वाटेल. प रजनां या
अपे ा तुम या वारे पूण होणार नाह . घरचांसोबत नाराजी हो याची श यता आहे आण या
वेळात आई व डलां या आरो यात कमतरता पहायला मळू शकते. सव टे शन सोडून कुटंुबात
आनंद आण याचा य न करा. प रजनांशी लांब जा याची श यता बनत आहे.
वैवा हक आण ेम जीवन
हा काळ वैवा हक तसेच मे जीवनासाठ  थोडे आ हाना मक राह ल. या वेळी तु ह  धैयाने काम
घेतले पा हजे तसेच आप या ना याला मजबुती दे यासाठ  आव यक पाऊल उचलले पा हजे. या
वेळी जीवनसाथी कंवा यतम ला समज याचा य न करा आण यां या गरजांना पूण करा.
आरो य
या काळात तुमचे वा य जरा कमजोर राह ल. कुठ या कारणा तव तुम या जेवणा या ट न
म ये गडबड होऊ शकते, हणून तु हाला वेळेवर भोजन मळणे कठण होऊ शकते आण याचा
प रणाम तुम या आरो यावर पाहायला मळेल. अ यात आप या आरो याची वशेष काळजी या.
या कालावधीत ल ात ठेव या या गो ट
काय करावे
आप या वाणीचा उपयोग जी वका उपाजनासाठ  करा. वतःसाठ  मजबूत बना आण आपला



स मान करणे शका.
काय क  नये

वचार क न बोला कुणा या भावनेला ठेस पोहचवू नका. भावनां या त संवेदशील राहा
आण भौ तक व तंुना अ धक मह व देऊ नका.

उपाय
सायंकाळी साबूत काळे उडद दान करा. ी कृ णाची उपासना करा.



जुलै 17, 2019 - से टे बर 07, 2019
आथक जीवन
दशम भावात ि थत बुध शुभ फळ दान करतो, हणून या काळात तु हाला चांगले अनुभव
ा त होईल. नोकर  आण यवसायात उ नती आण लाभ ा ती होईल. तु ह  तुम या
यवसायाचा व तार क  शकतात. तु ह  पूण इमानदार  आण समपणाने आपले काम कराल.
समाजा या ति ठत आण सरकारने जोडले या व र ठ य ती या संबंधाम ये सुधार होईल. या
काळात तु हाला या लोकांकडून येक कारची मदत ा त होईल. तु हाला वाहन सुखाचा आनंद
मळेल. या काळात तु ह  आथक पात समृ ध राहाल आण याचा प रणाम असा असेल क ,
तुम या जवळ धनाची कमतरता नसेल.
क रयर
तु ह  सरकार  सहयोगाने धनाजन क  शकतात कंवा सरकार म ये तु हाला कुठले मोठे पद
ा त होऊ शकते. तु ह  यापारा या मा यमातून लाभ आण यश दो ह  कमवाल. वदेशी भूमीने

तु हाला शुभ वाता मळू शकते. वदेश ि थत कुठ या कंपनी मधून बझनेस कंवा नोकरची
उ म संधी मळू शकते. कमाई चांगल  असेल आण यात वाढ होईल. धनवान हो या या
सोबतच तु ह  व भ न कारची संप ी अिजत कराल.
श ण
या काळात श णा या े ात तुमची मेहनत रंगात येईल. मनासारखे पर ेत प रणाम
मळा याने खूप आनंद होईल. तथा प तु हाला उ म गुण मळ यासाठ  कठण मेहनत करावी
लागेल. काह  वेळेसाठ  अ यासात एका ता कमी होऊ शकते हणून आपले मन वच लत होवू
देऊ नका. पर ेत चांग या दशनाने तु हाला स मानाची ा ती होऊ शकते.
कौटंु बक जीवन
घरात काह  मांग लक काय संप न होऊ शकते. तु ह  माता- पता आण गु जनांचा आदर
कराल तसेच यां या आशीवादाने तुमची गती होईल. या काळात तु ह  या कामाला कराल
यात सुरवातीलाच तु हाला यश मळेल. दशम भावात ि थत बुध या कारणाने तु ह  याय य
आण नीती नपुण राहाल. तुम या यवहारात धैय आण वन ता येईल.
वैवा हक आण ेम जीवन
वैवा हक आयु यात काह  सम या उ प न होऊ शकतात अथवा वचारांम ये मतभेद उ प न होऊ
शकतात तेच दुसरकडे मे जीवनासाठ  वेळ सामा य राह ल तु ह  आप या साथी सोबत संवाद
टकवून ठेवा हळू हळू ि थती तुम या प ात येईल.
आरो य
या काळात तुमचे आरो य थोडे ढासळू शकते. ने  कंवा वचेसंबं धत वकारांनी सम या
हो याची संभावना आहे, हणून या गो ट त कुठ याह  कारचा न काळजीपणा क  नका. जर
कुठ या जु या आजाराने पी डत आहे तर वेळेवर इलाज करा, अथवा आजार वाढ याची श यता
आहे.



या कालावधीत ल ात ठेव या या गो ट
काय करावे
काय थळावर आप या वचारांचा आण काय मतांचा भरपूर योग करा आप या
चा र याला उ म बनव यासाठ  य न करत राहा.

काय क  नये
आप या कामात अिजबात बेमानी क  नका. म हला सहकमसोबत नीट यवहार करा.

उपाय
हर या भा यांचे दान करा. हर या रंगाचे कपडे क नरांना भेट व पात या.



से टे बर 07, 2019 - नो हबर 07, 2019
आथक जीवन
या काळात धन लाभ होईल, सोबतच संप ी मळ याची श यता आहे. घरातील सद यांना
आ थक े ात लाभाचे योग बनत आहे. यापारात होणा या सौ यात मोठा धन लाभ होईल.
शु ा या कृपेने भा य साथ देईल आण थो याच य नात तु हाला मनासारखे यश मळू शकते.
जर तु ह  वदेशात जा याची इ छा ठेवत असाल तर या काळात तुमची येक इ छा पूण होऊ
शकते.
क रयर
यवसाय आण यापारात तु ह  खूप चांगले काम कराल. तुम या मसळणा या वभावामुळे
तुमचे ब याच लोकांसोबत संपक होतील. जर तु ह  नोकर  करत आहे तर या संपका या मदतीने
तु हाला नवीन नोकर  मळ याची श यता आहे. तेच जर तु ह  यवसायी आहेत तर तु हाला
आ थक लाभ होऊ शकतो. लांब थळाव न कंवा वदेशातून चांगल  वाता मळेल. यामुळे
तु हाला तुम या यवसायात चांगले यश मळ याची श यता आहे.
श ण
जर तु ह  उ च श ण कंवा पधा पर ेची तयार  करत आहे तर, या काळात तु हाला
मनासारखे यश मळू शकते. शु ाचे स तम भावात ि थत अस याने श णा या े ात शुभ
फळाची ा ती हो याची श यता राहते. या वेळेत श णाला घेऊन तुमचे य न यश वी
राहतील.
कौटंु बक जीवन
प रजनांम ये उ म ताळमेळ पहायला मळेल आण घरात सुख शांतीचे वातावरण असेल. या
काळात तुम या घरात काह  मंगल काय हो याची श यता आहे. आई व डलां या य त र त
मो या लोकांची अथवा हाता या लोकांची सेवा करा. कारण यांचा आशीवाद तु हाला यशाकडे
घेऊन जाईल. या वेळेत वाईट काय आण वाईट संगती पासून दूर राहा.
वैवा हक आण ेम जीवन
स तम भावात शु ाची ि थती तुम या वैवा हक आयु यासाठ  सुखद असेल. या वेळेत जीवनसाथी
सोबत तुमचे संबंध गाढ असतील आण तु हाला पावलो-पावल  यांचा साथ मळेल. तुम या
दोघांम ये एक चांगले ताळमेळ पाहायला मळेल. तु हाला तुम या जीवनसाथी सोबत खूप वास
कर याची संधी मळेल. तसेच मेी युगल साठ  ह  वेळ चांगल  राहणार  असेल.
आरो य
या काळात शार रक आण मान सक पाने तु ह  एकदम उ म असाल. या काळात तु ह
वतःम ये एक नवीन उजचा अनुभव याल आण आपले येक काम जोशाने कराल. तुम या

उ म वा याचा प रणाम तुमचे काम आण वभावात पाहायला मळेल. या या फळ व प
तु हाला चांगले प रणाम ा त होतील.



या कालावधीत ल ात ठेव या या गो ट
काय करावे
आप या जीवनसाथी या त सम पत राहा. जर तु ह  यापार करतात तर यात गंभीरतेने
काम करा.

काय क  नये
वासना मक वचारांपासून श य तत या दूर राहा. अ या धक खचावर धन यय क  नका.

उपाय
शु  बीज मं ाचा जप करा. घरात सफेद रंगा या फुलांचे रोप लावा.



नो हबर 07, 2019 - नो हबर 25, 2019
आथक जीवन
स तम भावात ि थत सुय सामा यतः कठण सम या पैदा करते, अतः ह  वेळ तुम यासाठ
आ हानांनी भरलेल  राह ल. धन हानी हो याची श यता आहे. सुया या या भावात ि थत
हो यामुळे कुठ या गो ट ला घेऊन तु ह  खूप चतेंत राहू शकतात.
क रयर
यश मळव यासाठ  तु हाला कठण मेहनत करावी लागेल, यश तु हाला न कच मळेल परंतु हे
कठण संघषा नंतर ा त होईल. जर तु ह  भागीदार त यापार करत असाल तर तुमचे भागीदार
तु हाला नुकसान पोहचवू शकतात हणून यां यावर गरजेपे ा जा त व वास ठेऊ नका. ह
चतंा प रवार, नोकर , यवसाय कंवा श ण या सोबत जोडलेल  राहू शकते. उ म हे असेल क
तु ह  या कालावधी म ये अ धक चतंा कंवा तणाव कर यापे ा चतंन आण मनन करा.
सरकार, स ा प  कंवा सरकार  वभागांपासून सम या होऊ शकतात.
श ण
जर तु ह  व याथ  आहेत तर तु ह  श णात अ वल राहाल. पर ेत तु हाला तुम या
मेहनतीने चांगले प रणाम मळतील. तुमचे आ म आण मनोबल उ म राह ल या कारणाने
अ यासात चांगले दशन क  शकाल. उ च श ण ा तीचे योग आहेत. उ च श णासाठ
कुठ या चांग या श ण सं थेत दाखला होऊ शकतो.
कौटंु बक जीवन
स तम भावात सुयाची उपि थती तु हाला गरजेपे ा जा त वा भमानी बनवू शकते. याचा
प रणाम हा असेल क . लोक तु हाला अहंकार  समजतील, हणून आप या अहंकाराचा याग
करा. जर प रजनांम ये कुठ या गो ट ला घेऊन वाद असेल तर याचे समाधान कर याआधी
मा हती या.
वैवा हक आण ेम जीवन
सुयाची या भावातील ि थती वैवा हक जीवनासाठ  चांगल  मानल  गेलेल  नाह , हणून
जीवनसाथी सोबत मतभेद हो याची श यता आहे. या काळात वैवा हक जीवनात संतुलन बनवून
चला. ववाद कंवा मतभेद हो या या ि थती म ये संयमाने काम या आण बोलून सम यांचे
समाधान करा.
आरो य
तु हाला आरो य संबं धत सम या होऊ शकतात. ताप, डोकेदुखी कंवा प  संबं धत रोगांनी
तु हाला सामना करावा लागू शकतो. या वेळी आप या आरो याची वशेष काळजी या. जर
आरो य खराब आहे तर डॉ टरां या स याने उपचार करा. आळसाचा याग क न शार रक म
करा.
या कालावधीत ल ात ठेव या या गो ट



काय करावे
आप या जीवनसाथीला पूण पाने वीकार करा. आप या यावसा यक भागीदारा सोबत
इमानदार  ठेवा.

काय क  नये
वतःपे ा खाल या तरातील लोकांचा तर कार क  नका. यथाचे वाद ववाद वाढवू देऊ

नका.
उपाय
र ववार  लाल व  दान करा. पा यात लाल क हेर चे फुल टाकून नान करा.



नो हबर 25, 2019 - डसबर 26, 2019
आथक जीवन
या कालावधीत तुमची मह वाकां ा आण इ छांची पूत  होईल. कुठ या मो या लाभदायक
सौ या म ये तु ह  भागीदार असाल आण याने तुमचा चांगला फायदा होईल. या कालावधीत
लांब या ेची बळ संभावना आहे आण या या ेचे प रणाम ह  चांगले राहतील. या वेळेत तु ह
परदेश गमनासाठ  जाऊ शकतात. ह  या ा कामकाजा संबं धत कंवा फर या या उ द ठाने असू
शकते. या कालावधीत धन आण संप ी म ये वृ धी होईल. नवीन गंुतवणूक के याने धन लाभ
होईल आण नवीन संप ी अिजत कर याची संधी मळेल.
क रयर
एकादश भावात ि थत चं ा या भावाने तु ह  समाजात मान त ठा ा त कराल. जर तु ह
सरकार  सेवेत काय करत आहे तर या कालावधीत तु ह  अ धक काय कुशलते सोबत काम
कराल. जर तु ह  राजकारणात उ म यश मळवू इि छत असाल तर या काळात तु हाला यश
मळू शकते. या य त र त तु हाला सरकार कंवा सरकार या सोबत काम कर याची संधी मळू
शकते अथवा सरकार कडून स मान ा त होऊ शकते. यापारा या मा यमाने तु हाला खूप लाभ
होईल. चं ा या एकादश भावात ि थत रा ह याने या कालावधीत तुम या वभावात चंचलता
वाढेल. तुमचे म  आण सहयोगी तुमची मदत करतील. करतील. एकादश भावात चं ाची
ि थती तु हाला सांसा रक वैभव दान करेल. या या फळ व प तु हाला महाग वाहनांचे सुख
ा त होईल.
श ण
श णा या े ात गती कराल. तथा प कधी कधी मनात चंचलता वाढ याने अ यासात मन
लागणार नाह  परंतु काह  वेळे नंतर पु हा अ यासात मन लागेल आण एका ता वाढेल. या
कालावधीत श णा या े ात तु हाला मोठे यश मळ याची श यता आहे.
कौटंु बक जीवन
या कालावधीत कौटंु बक जीवन सामा य असेल. तथा प काह  कारणाने कुटंुबा पासून जा त
वेळेपयत लांब राहावे लागू शकते. प रजनांपासून जरा लांब रा ह याने मन थोडे उदास राह ल,
हणून या कालावधीत संतुलन बनवून ठेव याची गरज राह ल.
वैवा हक आण ेम जीवन
मे आयु यात मेाची बहार येईल आण आप या मेी सोबत आनंद  णाचा आनंद याल

वैवा हक जीवनासाठ  आनंद  वेळ राह ल आण आप या जोडीदारा सोबत कुठ या पाट  म ये
जाऊ शकतात.
आरो य
या कालावधीत चं ा या भावाने वा य चांगले राह ल. आरो या संबं धत काह  सम या
तु हाला ास देणार नाह . जु या आजारापासून मु ती मळून वा य लाभ मळा याने मन
स न राह ल आण मान सक शांतीचा अनुभव मळेल.



या कालावधीत ल ात ठेव या या गो ट
काय करावे
आप या म ांसोबत चांगल  वेळ यतीत करा आण कुठे फरायला जा. आप या
आजुबाजु या लोकांना कुटंुबाचे सद य मानून यांचा स मान करा.

काय क  नये
यावहा रक बना आण दुस यांकडून अ या धक अपे ा क  नका. आप या व र ठ
अ धका यां सोबत भावुक होऊन मनातील गो ट शेअर क  नका.

उपाय
चांद ची चैन ग यात प रधान करा. पंचग य ने नान करा.



डसबर 26, 2019 - जानेवार  16, 2020
आथक जीवन
मंगळाची ह  ि थती आ थक े ात ह  तु हाला नराश क  शकते. मोठे आ थक नणय न घेणे
हेच तुम यासाठ  यो य असेल आण वचारपूवक नणय या. जुआ, स टा कंवा शेअर माकट
म ये पैसे लावू नका.
क रयर
भागीदार त यवसाय करत असाल तर भागीदारासोबत तुमचे नाते बघडू शकते. तुम या र यात
नवीन नवीन सम या येऊ शकतात. अ यात धैयाने काम करा आण सकारा मकतेने या
सम यांचा सामना करा. श ू प  तुम या सम या वाढवू शकतो, तसेच यां या पासून सावधान
राहा आण चतुराईने यांचा सामना करा.
श ण
अ यासात काह  सम या समोर येऊ शकतात. या कालावधीत कठण मेहनत के यानेच यश
ा त होईल. पधा पर ेत उ म यश मळव यासाठ  मेहनत कर याची गरज असेल. या वेळी

आप या गु ं चा स मान करा आण यां या आ ेचे पालन करा.
कौटंु बक जीवन
कौटंु बक आयु यात प रि थती तुम या वपर त होऊ शकते. घरात मोठे भाऊ कंवा व डलांसोबत
तुम या संबंधात कटुता नमाण होऊ शकते. स तम भावातील मंगळाची उपि थती तु हाला
गरजेपे ा जा त वा भमानी बनवू शकते. याचा प रणाम लोक तु हाला अहंकार  समजायला
लागतील, हणून आप या अहंकाराचा याग करा.
वैवा हक आण ेम जीवन
स तम भावात असलेला मंगळ तुम यासाठ  क टकर  असू शकतो. या वेळी तुम या वैवा हक
आयु यात सम या येऊ शकतात. जीवनसाथी कडून तु हाला कुठ या कार या सम या येऊ
शकतात. यां या सोबत तुम या संबंधात कटुता नमाण होऊ शकते. या य त र त दोघांम ये
दुर  वाढू शकते. जर अ ववा हत आहेत तर मंगळाची ह  ि थती तुम या ववाहात उशीर कर याचे
कारण बनू शकते.
आरो य
कधी कधी तुम या मनात नकारा मक वचार येऊ शकतात. तुमचा मान सक तणाव वाढू शकतो
तुम या मनात एक कारची बैचेनी राह ल हणून या कालावधीत आप या आरो याची वशेष
काळजी या.
या कालावधीत ल ात ठेव या या गो ट
काय करावे
जीवनसाथी या आरो याची काळजी या. समजूतदार ने वाग याची कला शका.



काय क  नये
जीवनसाथी सोबत जा त भांडणे क  नका. कुठ याह  गो ट चे समाधान काढ याचा य न
करा वाद घालू नका.

उपाय
कुठ याह  मो या आकारा या त यावर गुळाची पोळी बनवून लोकांना खाऊ घाला. कुठ या
उपयु त ठकाणी मंगळवार या दवशी र तदान करा.



जानेवार  16, 2020 - माच 11, 2020
आथक जीवन
तुमची मेहनत आण य नांनी आ थक प  मजबूत होतील. तु हाला सरकार या कुठ या
आ थक योजनांचा लाभ ा त होऊ शकतो. तथा प तुम या खचात वृ धी हो याची श यता आहे
परंतु तु ह  पैशाची बचत कर यात यश वी राहाल. पैतृक संप ीम ये वृ धी हो याची श यता
आहे. स टेबाजी वृ ीवर अंकुश लावा.
क रयर
नणय घे याची मता आण यो यतेवर वपर त भाव पडू शकतो. तु ह  तुम या क रअरला
घेऊन असमंजस या ि थतीत राहू शकतात. खोट  अशा तुम या धैयाला मत क  शकते. जर
तु ह  लेखन संबं धत कायाने जोडलेले आहेत तर तु हाला या काळात उ म प रणाम ा त होऊ
शकतात.
श ण
या काळात अ यासा या त ल  क त कर यात तु हाला सम यांचा सामना करावा लागू
शकतो. मन श णा ऐवजी कुठे दुसरकडेच लागेल. या वेळात ग णता या व याथाना अ धक
मेहनत करावी लागेल, परंतु जर तु ह  रा यशा ाचे व याथ  आहेत तर या वषयात तु हाला
यश ा त होऊ शकते.
कौटंु बक जीवन
कौटंु बक जीवनात तु हाला कठण प रि थतीचा सामना करावा लागू शकतो. घरात कुठ या
कारचा लेश होऊ शकतो. लहान लहान गो ट ला घेऊन घरचांम ये भांडणे हो याची श यता

आहे. कौटंु बक गो ट ंना घेऊन चतंा करणे तुम यासाठ  वेदनादायक असू शकते, अतः या पासून
सावध राहा.
वैवा हक आण ेम जीवन
ह  वेळ वैवा हक जीवनासाठ  क टकर  राहू शकते. मे जीवनात जातकांना सम यांचा सामना
करावा लागू शकतो. जीवनसाथी कंवा यतम सोबत ना याम ये कटुता येऊ शकते. अ या
ि थतीम ये धैयाने काम करा. जोडीदारा या भावनांना समजून या आण यां यावर कुठ याह
गो ट ला घेऊन दबाव टाकू नका.
आरो य
आप या आरो याची काळजी या. तु हाला फूड पॉइझन ची सम या राहू शकते हणून आप या
खा या- प यावर वशेष ल  ठेवा. या वेळात मुलां या आरो याची वशेष काळजी या. आरो य
संबं धत कुठ याह  कारचा न काळजीपणा क  नका. दनचयत शार रक यायाम ठेवा.
या कालावधीत ल ात ठेव या या गो ट
काय करावे



आप या दा प य जीवनाला मजबूत बनव याचा य न करा. आयु यात येणा या संधींना पूण
पाने साथक करा.

काय क  नये
आप या संतान त कत याकडे दुल  क  नका. येक गो ट त जुगाड लाव याचा य न
क  नका.

उपाय
रा ी या वेळेत का या उडदचे दान करा. काळे आण न या रंगाचे व  प रधान क  नका.



माच 11, 2020 - ए ल 29, 2020
आथक जीवन
या काळात तु हाला यवसायात काह  सुखद आण लाभकार  प रवतन पाहायला मळतील.
या या प रणाम व प तु हाला धन लाभ होईल. तथा प यासाठ  तु हाला तुमचे य न कायम
ठेवावे लागतील. या काळात समाजात तुमची त ठा आण लोक यता वाढेल. या या फळ
व प उ च वगा या लोकांकडून तुमचे संपक बनतील आण या या मा यमातून तु हाला लाभ
ा त होईल.
क रयर
दहा या भावातील गु  तुम या यापाराला वाढवेल अथवा तु ह  नोकरम ये उ नती कराल. या
संबंधात तु हाला ब याच या ा करा या लागू शकतात. परदेश या ा कर याची श यता आहे. या
वेळी तु हाला काह  उ च पद ा त होऊ शकते. समाजा या भु वशाल  लोकांसोबत तुमची
म ता वाढेल. तुमचे यश काह  लोकांना खटकू शकते, हणून यां याशी सावधान राह याची
गरज आहे. तसेच श ूं सोबत ह  सतक राहावे लागेल. ते तुम या व ध काह  कार थान रचू
शकतात. जर कुठ या कारणा तव तुम या र यात अडचण येत असेल तर मो यांकडून स ला
या.
श ण
अ यासात मळते जुळते फळ मळतील. फळ व प तु ह  कधी कधी मन लावून अ यास करा
आण एक वेळ अशी येऊ शकते जे हा तुमचे अ यासात मन लागणार नाह . हणून या काळात
एका ता टकवून ठेव याची गरज आहे. आप या श कांचा स मान करा. तु ह  या वेळेत
धा मक सा ह य वाच यात ची ठेवाल.
कौटंु बक जीवन
कौटंु बक जीवन सुखी राह ल. प रजनांम ये नेह भाव पाहायला मळेल. भाऊ ब हणींना यां या
काय े ात यश मळ याची श यता आहे. यांना धन लाभ हो याचे योग आहे. तसेच समाजात
तुम या व डलांचा स मान वाढेल. या वेळी तुम या आई सोबत तुमचे संबंध चांगले राहतील.
आईचा स ला येक कायात तुम यासाठ  लाभदायक असेल.
वैवा हक आण ेम जीवन
जर तु ह  ववा हत आहेत तर जीवनसाथी सोबत तुमचे संबंध मधुर असतील. दोघांम ये मे
वाढेल. तथा प कधी कधी कुठ या गो ट ला घेऊन लहान मोठ  त ार पहायला मळू शकते.
तसेच काय े ात य ततेमुळे तु ह  जीवनसाथीला वेळ कमी देऊ शकाल. जर तुमचे मे
करण चालू आहे तर काह  वेळेसाठ  यतम पासून लांब राहावे लागू शकते.
आरो य
तुमचे वा य जीवन ह  चांगले राह ल. या काळात तु हाला आरो य संबं धत सम या ास
देणार नाह . तु हाला कुठ याह  कार या वकारांचा सामना करावा लागणार नाह . जर तु ह
प ह या पासून अ व थ आहात तर या काळात आरो यात सुधारणा पाहायला मळेल.



या कालावधीत ल ात ठेव या या गो ट
काय करावे
आप या काय े ात सहकमची यथा संभव मदत करा. आपले काय े  आण कौटंु बक
जीवनात संतुलन था पत करा.

काय क  नये
जे काह  काय मळेल याला मनापासून करा वतःला सव येते असे दशन क  नका.
यो य वेळी स ला देणे टाळू नका.

उपाय
गु  बृह पती या बीज मं ाचा जप करा. गु वार  के या या फळाचे दान करा.



ए ल 29, 2020 - जून 25, 2020
आथक जीवन
या काळात तुमची इ छा आण मह वाकां ेची पूत  होईल. या वेळेत तु ह  काह  नवीन उ योग
सु  क  शकतात यामुळे तु हाला आ थक लाभ हो याची बळ श यता आहे. म ांकडून
तु हाला आ थक मदत मळेल. या काळात यापार वारे तु हाला बराचसा लाभ होऊ शकतो.
क रयर
या काळात तुमचे क रअर उ चता गाठू शकते कारण या वेळेत तु हाला क रअर म ये पुढे
जा याची संधी मळेल. नोकर  म ये तु हाला यश मळेल. या वेळेत तुमची मह वाकां ा वाढेल
आण यासाठ  तु ह  पया त मेहनत ह  कराल. अपयश आ यास नराश होऊ नका.
श ण
व याथाना अ यासात सम यांचा सामना करावा लागू शकतो. मनात भटकणार  ि थती असेल
यामुळे तुमची एका ता भंग होऊ शकते. कला आण सा ह या या व याथाना सामा य

प रणाम मळू शकतात. जर तु ह  कुठ या वशेष पर ेची तयार  करत आहे तर तु हाला
यशासाठ  कठण मेहनत करावी लागेल.
कौटंु बक जीवन
प रजनांचा तुम या त अ धक लगाव पहायला मळेल. जवळ या लोकांकडून कुठल  तर
चांगल  बातमी मळू शकते. सह कुटंुब तु ह  कुठ या या ेस जाऊ शकतात. भाऊ ब हणीं सोबत
तुमचे संबंध उ म बनतील. सासर या प ाकडून काह  मेाची भेट मळ याची अपे ा आहे.
वैवा हक आण ेम जीवन
वैवा हक जीवनासाठ  ह  वेळ चांगल  राह ल. जीवनसाथी आण तुम याम ये उ म ताळमेळ
पहायला मळेल. जोडीदाराकडून तु हाला वेळो वेळी साथ मळेल. तसेच मे जीवनात प रि थती
तुम या अनुकूल राहू शकते. लव पाटनर सोबत वेळ घालव याची भरपूर संधी मळेल.
आरो य
या वेळेत तुमचे वा य जीवन चांगले राह ल. जु या पीडेने मु ती मळू शकते. शार रक पाने
तु ह  उ म प हले जाल. या वेळेत आप या ऊजचा यो य दशेत योग करा. ना शले पदाथाचे
सेवन क  नका आण वाहन चालवतांना पूण सावधानता बाळगा.
या कालावधीत ल ात ठेव या या गो ट
काय करावे
पुढे जाऊन म ांम ये एक  हा आण नवीन लोकांशी संपक बनवा. आप या चुकांपासुन
शका आण समाजा या त आपले दा य व नभावा.

काय क  नये



आप या भूतकाळातून आण नराशावाद  वचारांनी बाहेर या. आपले काय करत राहा आण
कुठल ह  अपे ा ठेऊ नका.

उपाय
शमी या स मधेने हवन करा. न या रंगा या व ांचा उपयोग करा.



जून 25, 2020 - ऑग ट 16, 2020
आथक जीवन
बुध चे स तम भावात ि थत राहणे तुम यासाठ  सुखद आण क याणकार  राह ल. या काळात
तुम या मान त ठेत वृ धी होईल आण समाजात तु हाला स धी मळेल. या वेळेत बु ध
लोकांसोबत भेट होईल आण या या मदतीने तु हाला आप या यावसा यक जीवनात लाभ
मळेल. यवसायात तु ह  न याचा सौदा कराल. बुध चे स तम भावात ि थत राह याने तु हाला
धन लाभ होईलच तसेच तुम या स दयात वृ धी होईल.
क रयर
या काळात तुम या ोफेशनल लाइफ म ये चांगले प रवतन होईल. या वेळेत तु ह  आप या
यवसायाचा व तार क  शकतात, सोबतच नवीन योजनांचा शुभारंभ क  शकतात. नोकर  कंवा
यवसाय दो ह  े ात होणा या त पधमधे तुमचे यश सु नि चत दसत आहे. वपर त
लगंा या य तींसोबत चांगले सहयोग मळेल. ते येक प रि थतीम ये तुमची मदत कर यास
तयार राहतील. या काळात सुखद या ेची श यता बनत आहे. या वेळी बजनेस पाटनरह  तुम या
सोबत खां याला खांदा लावून काम करतील. तुम या वभावात वन ता आण उदारता येईल.
या या फळ व प नवीन लोकांसोबत तुमची मै ी होईल. जर तु ह  लेखन कंवा संपादना या
े ाने जोडलेले आहेत तर या काळात तु हाला मोठे यश मळू शकते.
श ण
अ यासा या ट ने ह  वेळ सामा य राह ल. पर ेत यश आण चांगले गुण ा त करणे फ त
तुम या कठण मेहनतीवर नभर करेल. या काळात अ यासा या त तुम या मनोबलाम ये
वृ धी होईल आण पूण इमानदार  सोबत काय कराल. काह  वेळेसाठ  एका ता भंग होऊ शकते
हणून नय मत योग करणे तुम यासाठ  लाभदायक राह ल.
कौटंु बक जीवन
कुटंुबात शांतता आण स भावाचे वातावरण राह ल. आयु य सामा य गतीने चालत राह ल. सव
सद य एकमेकां या त समान भाव ठेवतील. तुम या सौ य वभावाने येक सद य स न
राह ल. कुठ या वशेष प रि थतीम ये सद यांम ये कटुता येऊ शकते, हणून याला बोल या या
मा यमातून दूर कर याचा य न करा.
वैवा हक आण ेम जीवन
या वेळेतील काळात तुम या जीवनसाथी सोबत तुमची अनबन होऊ शकते. तेच जीवनसाथी या
वा यात अडचण पहायला मळू शकते. मे संगातील गो ट ंम ये थोडे सांभाळून चालावे

लागेल. मया दत आचरण ठेवा आण आप या साथी सोबत कुठ या कारची जबरद ती क
नका.
आरो य
या काळात तुमचे वा य सामा य राह ल. स न रा ह याने मान सक तणाव कमी राह ल. जर
लांब वेळेपासून कुठ या आजाराने त असाल तर या काळात तु हाला वा य लाभ



मळ याची श यता आहे. खा या- प यावर वशेष ल  या आण द घायू साठ  चांग या जीवन
शैलला आ मसात करा.
या कालावधीत ल ात ठेव या या गो ट
काय करावे
वेळोवेळी आप या जीवनसाथीची शंसा करा. आप या कायात इमानदार  ठेवा आण आपले
उ देश प ट ठेवा.

काय क  नये
आप या जीवनसाथीची कमतरता दुसयाना सांगू नका. यथ वाद ववादात पडू नका.

उपाय
ी व णु सह नाम तो  चे नय मत पाठ करा. बुधवार या दवशी वेत चंदनाचे दान

करा.

आता, आ ह  या वेळी आप या कंुडल त तयार होणारे काह  वशेष योग आण राज योगाकडे ल
देऊ. या योगामुळे आप या जीवनात सकारा मक उजा वाढते आण यश आण समृ धी
मळ व यासाठ  पुढे जा यास मदत होते. या वेळी तु ह  खालल राज योगा या भावाखाल
आहात:
1.मूसल योग
या वष  या योगा या भावाने तु ह  अचल संप ीची वामी बनाल.
2.काहल योगः
या योगा या भावाने या वष  तु ह  साहसी, नडर तसेच उ च पदावर वराजमान हाल.
3.पाराशर  राज योगः
या योगा या भावाने या वष  तुम या जीवनात समृ धी येईल.
4.बुध-आ द य योग
या वष  या योगा या भावाने तु ह  ानी तसेच स मा नत हाल.
5.हल योग (हल)
या योगा या भावाने या वष  तु ह  चांग या यंजनांचा वाद याल आण आनंद उचलाल.
6.अनफा योग
या वष  या योगा या भावाने तु ह  चांग या वा याचे वामी तसेच धा मक वृ ीचे असाल.
7.सर वती योग
या वष  या योगा या भावाने तु ह  ानी असाल तसेच लेखनात ची ठेवणारे असाल.

पुढ या 12 म ह यात तयार होणारे वशेष योग



आयु यातील वेगवेग या पैलंूम ये येक वेळी-कालावधी भ न असतो. आतापयत अशा अनेक
गो ट ंब दल आ ह  चचा केल  आहे. जे हा आपण या सव घटकांना सम पणे पाहतो ते हा ते
आप याला एक वेगळे घटक देते आण या काळात चांगले नणय घे यास मदत करते. तसेच,
अशा टकोनातून आप या गो ट ंना गहन प धतीने पाह यास स म होते आण आप याला
रांगेम ये वाचन कर यास स ज होते. हे पूण कर यासाठ , आ ह  एक अन य अनु म णका
तयार केल  आहे, जी येक गो ट आप या खा यात देईल आण आप यासाठ  ह  टाइम े म
कती यश वी असेल हे समजेल. चला या नदशांकाने काय कट केले ते पहा:
या कालावधीची ताकद: 80%

आ हाला आशा आहे क  या अहवालात दले या मा हतीने गती या मागावर पुढे जा यात
आप याला मदत होईल आण आप याला आपले व न आण उि द टे मळतील.

या कालावधीची ताकद:

80%
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