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VEDİC VE BATI HOROSKOP İLE

MADDİ TALİH ANALİZİ

Adı ve Soyadı : Bir Bayan Kişi
Doğum Bilgileri : 27 Haziran 1973 / Türkiye* / 00:50
Özel İşaretler : Doğum tarihinde +1saat Yaz saati uygulaması vardır :(Z= +3)
(*) Kimlik gizliliği için Doğum Kenti açıklanmamıştır.
Başvuru sahibinin açıklaması :
“Beklenmedik kazançlar ile ilgili olarak detaylı ve geniş zamana yayılmış
(ne zaman, nasıl vs sorularımıza yanıt verebilecek) bir analiz yapılmasını
istiyorum.”

GİRİŞ
Daha önce hazırlanan Genel analiz içinde Maddi yaşam alanlarının
yorumlanmasında Varlık ve Servet kazanma talihi %80 gibi ancak çok başarılı iş
adamları veya zenginlerin haritalarında göze çarpan bir sonuç gösterince
tarafımızdan bu sonucun “Beklenmedik Para kazanma” talihi ile bağlantısı
olabileceği kararına varılmıştı. Bu kadar yüksek bir talih işareti astroloji kurallarına
göre horoskopların teknik analizlerinden rakamsal olarak ortaya çıkmış olması ve
yorum yapmaya bile gerek kalmaması dikkat çekicidir. O halde bu işaretlerin
beklenmedik para kazanma zamanlamasını göstermesi için yine bilinen astroloji
işaret ve kurallarını kullanarak sonuca varmayı deneyeceğiz.
Başvuru sahibinin Maddi talih ve Para kazanma şansı verecek zamanlarını
gösteren bazı astroloji işaretleri ve bunların yorumu vardır. Örneğin Ay’ın yerleştiği
Nakshatra (Takımyıldız) önemli bir kılavuzdur.
Vedic Rashi haritasında AY
“Bharani” nakshatra içinde ve 3.pada (ondalık) içinde yerleşmiştir. Bu yerleşimde
yönetici gezegen VENÜS olarak görülmektedir. Ay haritanın Para evinde (Dhana)
yani 2.evde (Koç) yerleşmiştir. Burada takımyıldız yöneticisi Venüs ise “Başkalarının
paralarından faydalanma” evi olan 8.Ev (Terazi) yöneticisidir. 8.Ev aynı zamanda
Yükselen burçta yerleşen Para evi yöneticisi Mars’tan görünüm alıyor. Vedic
kurallarına göre Mars 4, 7 ve 8.evlerle görünüm yapar. Bu işaret beklenmedik para
talihini gösteriyor.
Beklenmedik para talihi için 2, 4 ve 11.evler arasında bir ilişki olmalıdır.
Rashi haritasında 11.Ev (Oğlak) yöneticisi Satürn 4.evde yerleşmiş ve 2.Ev (Koç)
yöneticisi Mars 4.ev ve Satürn ile görünüm yapıyor. Ayrıca 11.evde yerleşen Jüpiter
ile 4.Ev (İkizler) yöneticisi Merkür arasında görünüm vardır. Böylece ortaya
gerçekten güçlü bir ilişki çıkıyor.
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Buraya kadar olan açıklamalar beklenmedik para talihini gösteriyor. Bunun
başka bir işareti de Horoskop evlerinin gücünü gösteren tabloda Para evi (2.Ev-Koç)
gücünün haritanın en yüksek değeri olmasıdır.

Yukarıdaki Horoskop evlerinin rupas olarak gücünü gösteren tabloda Para
evi (2.Ev) gücü 10.15 olarak gözüküyor. Dikkat edilirse Talih evi olan 5.Ev de 9.21
rupas olarak çok güçlüdür. O halde Başvuru sahibinin haritasında normal çalışma
koşulları dışında kazanılacak maddi gelir işaretleri çok güçlüdür.
PARA VE MADDİ KAZANÇLAR
Horoskopun 2. evi toprak burcu ile bağlantılıdır ve bu nedenle “varlık”
evidir. Dünyevi varlıklar, para, aile, yuvadaki mutluluk, bilgi, konuşma yeteneği,
şairlik, hatiplik, hayal gücü, yüzümüz, korkular, güven, ağzımız, lisan, geniş
görüşlülük, giysiler, yalan söylemek, doğruluk, küfür, sağ göz, boyun ve gırtlak bu
evin kontrolündeki alanlardır.
Rashi haritasında 2.Ev KOÇ burcundadır ve burada yerleşen gezegen olarak
AY görülmektedir.. Evin yöneticisi Mars olumlu yerde (Yükselen Burç) yerleşmiştir.
Maddi açıdan yer alan Yoga’ları da hesaba katarsak bu haritanın Para konularında
verimli işaretleri olduğunu kabul etmeliyiz. Zaten Para evinin rupas olarak gücü de
olumludur. Sonuç olarak yaşam boyu sıkıntı çekmeyeceği anlaşılıyor. Bazı
zamanlarda zorlanmalar ve sıkıntılar olabilir. Bunların nedenleri yaşanan Dasa ve
zorlu transitler olacaktır.
Para evindeki gezegenlerden
AY
yönetici Venüs olan nakshatra
(takımyıldız) içindedir. Bu bakımdan para evine fayda sağlar. 5.Ev yöneticisinin
2.evde yerleşmesi mükemmel akıl kapasitesi ve zeka verir. Bu yerleşim tüm 2.ev
konularını destekler. Bu alanda bazı sorunların çıkması ise RAHU görünümü ile
belirir. Örneğin 2.ev yuva mutluluğu evidir. Şayet yuvada sorunlar her hangi bir
nedenle ortaya çıkıyorsa bunun nedeni Rahu Dasa içinde yaşanan zor Küçük dasa
(Bhukti) zamanlarıdır. Örneğin halen yaşanan Dasa “Rahu-Satürn” olup yuva
mutluluğuna zarar verebilir. Bu durum zor olan Dasa sona erince ortadan kalkmaya
başlar. Rahu-Satürn Dasa Şubat 2012 içinde değişecektir. Böylece yuva mutluluğu
üzerindeki baskılar ortadan kalkacaktır. Aynı zamanda para kazanma becerisi de
daha olumlu çalışacaktır.

MADDİ KAZANÇLAR VE SERVET TALİHİ
Kariyer olgusu ile maddi alanların güçlü bir karmik bağı vardır. Başarılı bir
kariyer işareti var da maddi alanlar zayıf ise kariyerin mutluluğa katkısı fazla
değildir. Bu nedenle kariyer analizinde maddi durumu da analiz etmek gerekir.

Para Kazanma Talihi

3

Bazı haritalarda maddi kazançlar beklenmedik zamanlarda gelir. Bu konuda
maddi talih rol oynar. Bunun için 2, 4 ve 11. evler arasında güçlü bir bağ ve ilişki
olmalıdır. Bazen bu durum normal Yükselene göre ortaya çıkmaz ve hesaplama Ay
Yükselen (Chandra Lagna) hesabına göre yapılır. Rashi haritasında 2.ev (Koç)
yöneticisi MARS yerleştiği Yükselen Burç’dan 4.ev (İkizler) ve 11.Ev (Oğlak)
yöneticisi Satürn ile görünüm yapıyor. Bunlar çok güçlü işaretlerdir. Bu ilişki
hayatta beklenmedik para kazanma talihini gösteriyor. Bu haritanın sahibi yaşamda
işinden kazandığı normal paranın dışında beklenmedik şekilde ortaya çıkan büyük
bir para kazanma talihine sahiptir. Bu talihin ortaya çıkma zamanı Rahu Dasa
olacaktır.

Bu araştırmadan sonra harita sahibinin Varlık ve servet kazanma talih
yüzdesini hesaplayacağız. Bu hesaplamada yukarıda verilen Gezegenlerin Shadbala
güçleri tablosunu kullanacağız.
Varlık ve Servet yüzdesi = 2.ev, 5.ev, 9.ev, 11.ev yöneticisi Shad Balası
değerlerinin toplamını önce dörde bölmek sonra 100 ile çarpıp yeniden 600 sayısı
ile bölerek elde edilir.
2.Ev yöneticisi = Mars = 511,04 (Shadbala gücü)
5.Ev yöneticisi = Ay = 479,90
9.ev yöneticisi = Mars = 511,04
11.Ev yönetici = Satürn = 436,75
Toplam = 1938,73 / 4 x 100 / 600 = 80,78 bulunur.
Varlık ve servet talihi % 80,8 olarak bulunmuştur.
Varlık ve servet yüzdesi 50’nin üzerindeyse başarılı birini gösterir. Eğer bu
değer 75 üzerindeyse oldukça zengin ve Varlıklı insanı gösterir. Burada ortaya çıkan
sonuç maddi bakımdan başarılı ve yeterince serveti olacak insanı göstermektedir.
Harita sahibi için bulunan %81 değeri onun yaşamda yeterli bir varlık ve servet
sahibi olacağını gösteriyor. Bu durum oldukça maddi talihi olan bir insan demektir.
Bu sonucu maaş ile yapılacak birikimden ziyade beklenmedik para kazanma talihi
ile değerlendirmek gerekiyor.
Analizlerde servet ve varlık hesaplaması gerçekten insanın maddi olarak
nasıl olacağını gösteren bir kılavuzdur. Bu haritanın sahibi Bayan şu sırada yaşadığı
zaman diliminde bu duruma gelmemiş olabilir. Ancak hayatında böyle bir servet
sahibi olacaktır. Bunun gerçekleşme zamanı da Ay’ın yerleştiği Nakshatra hesabına
göre 40 yaşından sonradır.
Horoskopta Beklenmedik Para Kazanma İşaretleri
Vedic sisteminde beklenmedik para bir mirastan, spekülasyondan veya talih
oyunlarından kazanılır. Bunların hepsi de “Başkalarının Paralarını” temsil eden 8.Ev
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alanlarıdır. Vedic Doğum haritasında (Rashi) en güçlü beklenmedik para kazanma
işareti Güneş’in 8.evde yerleşmesi ve 8.Ev veya 11.Ev ile bir ilişki içinde olmasıdır.
Gezegen 8.evde yerleşmediği zaman yine 8.Ev ve 11.Ev veya yöneticileri ile ilişki
kurarsa yine beklenmedik para kazanma talihi vardır.
Yapılan hesaplamalar normal Yükselen ile yapıldığı gibi Ay Yükselen
(Chandra Lagna) ile ayrıca yapılmalıdır. Yükselen Burca göre ortada bir ilişki
olmayabilir. Ay Yükselen hesabına göre ilişki varsa yine beklenmedik para kazanma
talihi olduğu açıklanabilir.
Başvuru sahibinin Ay Yükselen hesabına göre 8.Ev Akrep Burcu olur. Akrep
yönetici gezegen Mars ile Güneş arasında görünüm (Bakış açısı) vardır. Ayrıca Güneş
11.Ev (Kova) yönetici gezegeni Satürn ile birlikte yerleşmiştir. Böylece bu haritada
Beklenmedik Para kazanma talihi vardır. Güneş Rashi haritasında Rahu’dan
görünüm alıyor. Böylece beklenmedik para kazanma talihi olarak Rahu Dasa
görülüyor.

Sahama Noktalarının İşaretleri

Batı tipi horoskoplarda “Arap Noktaları” adı verilen Vedic sisteminde
“Sahama” olan hesabi horoskop noktaları vardır. Vedic sisteminde Büyük başarıları
gösteren en önemli Sahama noktası “RAJYA SAHAMA” sayılır. Bu noktaya “Krallık
Noktası” denir. Başvuru Sahibinin Vedic Rashi haritasında Rajya Sahama noktası 13
derece Balık burcundadır. Bu noktanın bulunmasında kullanılan formül şudur :
Satürn boylamı – Güneş boylamı + Yükselen Boylamı = 62 – 71 + 352 = 343 = 13 Balık.
Rajya Sahama noktasının yerleştiği Balık burcunda MARS ile kavuşumda
olması dikkat çekicidir. Mars Para evi yönetici gezegenidir. Aynı zamanda Talih evi
olan 9.Evin (Akrep) yönetici gezegenidir. Zaten Mars 1.evde yerleşince ortaya
“Laksimi Yoga” gibi Vedic sisteminin en güçlü yogası çıkıyordu. Böylece Laksimi
Yoga ile Rajya Sahama Noktası arasında bir ilişki gözüküyor. Rajya Sahama Jüpiter
tarafından tetiklendiğinde aynı zaman içinde başka önemli görünüm varsa, Dasa
olarak da olumlu bir periyot oluyorsa beklenmedik maddi kazançlar için elverişli
zaman ortaya çıkacaktır.

HOROSKOPLAR
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KOÇ
2.Ev
AY

BOĞA
3.Ev

RASİ
DOĞUM
HOROSKOPU

OĞLAK
11.Ev
JÜPİTER
Hora Yük.

YAY
10.Ev
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AKREP
9.Ev

TERAZİ
8.Ev

İKİZLER
4.Ev
SATÜRN
GÜNE
KETU

BALIK
3.Ev

YENGEÇ
5.Ev
VENÜS
MERKÜR
Dhana
Yük
ASLAN
6.Ev

KOVA
2.Ev
KETU

BAAK
7.Ev

KOÇ
4.Ev

BOĞA
5.Ev

NAVAMSA

İKİZLER
6.Ev
JÜPİTER

YENGEÇ
7.Ev
VENÜS

GEZEGEN
GÜÇLERİ
OĞLAK
Yük.Burç
1.Ev
GÜNE

YAY
12.Ev

ASLAN
8.Ev
MERKÜR

AKREP
11.Ev

RAHU

TERAZİ
10.Ev
AY
MARS
SATÜRN

BAAK
9.Ev
RAHU

Argala İle Para İlişkileri
Beklenmedik para kazanma yorumunda ortaya “Argala” adı verilen Vedic
sisteminde çok ilginç bir durum çıkmaktadır. Argala ; Bir ev veya gezegen üzerinde
etkili olacak diğer ev veya gezegenlerdir. Bir ev veya gezegenden sonraki 2, 4 ve
11. evler bu evin üzerindeki en etkili olanlardır. Argala olumlu (faydalı) bir gezegen
ise "subhargala" , olumsuz gezegen ise, "paapargala" olur.
Para evi (Koç) için Argala evleri Boğa, Yengeç ve Kova olur. Boğa evinde
gezegen yoktur. Boğa Yöneticisi Venüs Yengeç burcunda Merkür ile birlikte
yerleşmiştir. Kova evi yöneticisi Satürn Rahu’dan görünüm alıyor. Bu durumda
Venüs öne çıkıyor ve “Subhargala” gezegen olarak para sahibi olmakta en etkili
gezegen olacağını gösteriyor. Venüs Rashi’de 8.ev yönetici gezegeni olarak
beklenmedik para veya başkalarının paraları ile ortaya çıkacak maddi varlığı
gösteriyor. Burada Rahu ile görünüm yapan Satürn de bize beklenmedik Para
kazanmak için Rahu Dasa’nın önemini vurguluyor.
Hora Yükselen ve Dhana Yükselen
Hora Yükselen (Hora Lagna) Oğlak burcundadır ve burada yerleşen Jüpiter
aynı zamanda Venüs ve Merkür ile görünüm yapıyor. Başka bir değişle Para
Yükseleni (Hora) ile üç faydalı gezegen olan Jüpiter, Venüs ve Merkür görünüm
yapıyorlar. İş hayatına atılacak kişi için para kazanma talihidir.
Dhana Yükselen varlık ve Servet Yükselenidir. Dhana Yükselen Yengeç
burcunda yerleşmiştir. Burada yerleşen Venüs ve Merkür ile görünüm yapan Jüpiter
vardır. Şimdi Dhana Yükselen için açıklama verene Vedic kuralını okuyalım : “ Eğer
Dhana Yükselende birden fazla olumlu gezegen yerleşimi varsa harita sahibi büyük
servetlerin sahibi olacaktır.
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Eğer Dhana yükselende bir olumlu gezegen varsa ve başka bir olumlu veya
olumsuz gezegenden görünüm almıyorsa kişiyi oldukça varlıklı birisi yapacaktır.”
Dhana (Varlık) Yükseleninde yerleşen Venüs ve Merkür bile büyük servet
işareti olarak yeterli iken bir de Jüpiter görünümü almaktadır. Böylece bu
haritanın önemli bir servet işareti taşıdığı astroloji kurallarına göre kesin gibi bir
şeydir.
BEKLENMEDİK PARA KAZANMA ZAMANLARI
Beklenmedik para kazanma veya maddi başarı zamanlamasında önce uygun
Dasa ve Bhukti (Küçük Dasa) ortaya çıkmalıdır. Daha sonra tetikleme yapacak
JÜPİTER transiti gerekir. Bu sırada diğer etkili gezegenlerin de olumlu Tara
(Nakshatra) içinde olmaları ve zararlı bir gezegenden perdelenme (Vedha)
almamaları gerekiyor. Para bir Talih oyunundan gelecekse Transit Ay da olumlu bir
Tara içinde olmalıdır. Ay’ın olumlu yerde olması hayatın başka alanlarında da işe
yarar. Bir girişim sırasında Ay’ın yerleşimi verdiği enerjiler ile destek sağlayabilir.
Örneğin bir ev satın alınmasında ilk görüşmenin yapılma zamanında transit Ay
olumlu nakshatra içinde olmalıdır.
Ayrıca T.Ay Natal (Doğumdaki) Ay ile 2, 4,6,8 ve 9.evlerden geçerken işe
girişmek başarı ve faydalar sağlar. Buna bir örnek verelim. Başvuru sahibinin Rashi
haritasında Natal Ay Koç burcunda ve Bharani nakshatra içindedir. Şimdi 10 ekim
2009 günü bir veya araba satın almak için ilk görüşme yapılacağını düşünelim.
Normal olarak bu görüşmenin saat 10.00 için planladığını varsayalım. Bu tarih ve
zaman için T.Ay’ın nerede olduğu araştırılır. T.Ay verilen tarih ve zaman için
“Aridra” (Ardra) nakshatra içindedir. Vedic sistemine göre 9 derece İkizler
burcundadır. Ay’ın bu yerleşimi “Tara” olarak “Pratyak Tara” yani Engeller ve
sorunlar olarak açıklanabilir. Böyle bir gün içinde harekete geçmek, bir işe
girişmek, bir şey satın almak veya bir projeyi başlatmak olumlu değildir. Bu durumu
daha kısa yoldan göreceğimiz bir tablo vereceğiz. Aşağıdaki “olumlu Nakshatra
Tablosu” Başvuru sahibi için hazırlanmış olup Ay’ın bulunduğu Bharani nakshatra
ona aittir.

Ay’ın örnek verilen 10 Ekim 2009 tarihinde ve saat 10.00’daki yerleşimi
“Ardra” Nakshatra olduğundan tabloya yukarıdan Ardra kelimesi bulunup aşağıya
inilir. Bharani ile kesişme noktasında “Kırmızı” çizgi vardır. Bu işaret günün çok
riskli olduğunu gösteriyor.
Tabloda yer alan işaretlerin anlamları şunlardır :
1.

‘ G ’ Favori veya olumlu gün demektir.

2.

‘ – ‘ Kesin olarak kötü bir gün demektir.

3.

‘ - ‘ İyi bir gün değildir ama dikkatli olunursa zarar gelmez.
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‘ - ‘ Nötr olan yani zarar veya iyiliği olmayan gün demektir.

Ay’ın Yerleştiği nakshatra (Takımyıldızı) Nasıl Bulunur ?
http://www.vedicastro.com/moon.asp
Yukarıdaki satır tıklanarak girilecek web sayfasından Ay’ın bulunduğu
Nakshatra kolayca bulunur. Örnek verilen zaman için sayfada açılan pencere ve
nasıl bilgiler verileceği aşağıda görülmektedir.

Web sayfasında hesaplama penceresi

Yukarıdaki örnekte 01.Mayıs.2009 günü saat 14.00 için Ay’ın yerleştiği
Nakshatra “Pushya” olarak gözüküyor. Bundan başka “Jagannata Hora” gibi
ücretsiz bir Vedic programını kullanarak istenen tarih ve zaman için Ay’ın yerleştiği
Nakshatra ve gezegenlerin Tara yerleşimleri kolayca elde edilir. Aşağıda tabloda
Jagannata Hora programından alınan 10 Ekim 2009 saat 10.00 için ilgili sayfa
görülmektedir.
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Yukarıda Jaganata Hora programının Transit penceresinden alınan görüntü
verilmiştir. İşaretlenen tarih ve saat için Transit tuşu tıklanınca ekrana gelen
pencerede Ay (Moon) için Tara olarak “Pratyak” (Engeller) gözüküyor. Böyle bir
günde yeni bir girişim zarar verir veya sorunlar çıkar. Aynı zaman için Jüpiter de
“Vipat” (Tehlike) Tara içinde olduğundan bir başarı ve ödül için olumlu zaman
sayılmaz.
İşte, bu kısımda açıklayacağımız beklenmedik para talihinin olduğu
zamanlarda bir Talih girişimi yapılacaksa Ay’ın muhakkak olumlu Tara içinden
geçiyor olmasına dikkat edilmelidir. Başvuru sahibi için VENÜS, MERKÜR ve JÜPİTER
de para kazanmakta önemlidir. O halde üç gezegen için zaman olumlu olsa da
transit olarak olumlu Tara içinde bulunmaları gerekir. O Halde olumlu zamanlar için
harita sahibi de gezegen hareketlerini izlemeli ve bu konuda astroloji kurallarını
öğrenmelidir.
Beklenmedik Para Kazanma Zamanı için

Vimsottari Dasa

Vedic sisteminde olaylar ve zaman arasındaki ilişkileri görmek ve
hesaplamakta kullanılan çeşitli Dasa (Zamanlama) yöntemleri vardır. Bunların
içinde en fazla tercih edilen Dasa sistemi “Vimsottari Dasa” olarak bilinir. Bundan
sonra “Narayana Dasa” sistemi gelir. Şayet, Ay Navamsa haritasında güçlü yerleşime
sahip ise “Kalachakra Dasa” gelir. Ayrıca yine Ay’ın Navamsa yerleşimine bağlı
olarak hesaplanan “Yogini Dasa “ sistemi de kullanılır.
Beklenmedik Para talihini en fazla kullanılan Dasa sistemi olan Vimsottari
Dasa içinde araştıracağız. Bundan sonra Narayana dasa sisteminde bu zamanın neler
gösterdiğini göreceğiz.
Rashi haritasında Beklenmedik Para konusunda Jüpiter, Venüs ve Merkür
öne çıkan gezegenler oluyor. Ayrıca Para evi yöneticisi mars da önemli bir
gezegendir. Para evi (Koç) ile görünüm yapan RAHU bize Vimsottari Dasa içinde
talihin ortaya çıkacağı Büyük Dasa periyotunu gösteriyor. Halen yaşanan Dasa Rahu
Dasa olduğundan bu konuda en verimli Küçük Dasa (Bhukti) bulunmalıdır.
Bu konuda tetikleme yapacak Jüpiter transiti de önemlidir. T.Jüpiter
Yengeç burcundan geçerken Venüs ve Merkür ile kavuşum yapacaktır. Gezegen bu
sırada natal Jüpiter ile görünüm içinde olacaktır. Aynı zamanda T.Jüpiter ile
Yükselen Burç ve burada yerleşmiş olan “Rajya Saham” arasında görünüm olacaktır.
Tüm bu işaretler genel olarak Para talihini destekler. Hemen hemen tüm hayatın en
verimli maddi talih zamanıdır.
1) T.Jüpiter Vedic sisteminde Yengeç burcuna Haziran 2014 içinde
girecektir. Kasım 2014 içinde Vimsottari Dasa olarak “Rahu-Ketu-Venüs” yaşanırken
Batı sisteminde T.Jüpiter-N.Şiron üçgen görünümü ile T.Satürn-N.Venüs üçgen
görünümü yaşanacaktır. Bu durumda 2014 Yılının 2.yarısı Beklenmedik Maddi Talih
konusunda oldukça parlak bir dönemdir.
Bir süreç Maddiyat ve para bakımından verimli olarak gözüktüğünde bunun
her gün ve saati verimli demek değildir. Özellikle Ay hareketleri önemlidir. Daha
önce olumlu Ay günü bulunmasını açıklamıştık. Böyle talihli periyotlarda iyi bir Ay

Para Kazanma Talihi

9

günü tespit etmek ve girişimi o gün yapmak önemlidir. Örneğin 07 Eylül 2014 günü
Talihli periyot içinde olarak gözüküyor. Şimdi seçilen gün gezegenlerin Tara
yerleşimine ve Ay hareketine bakalım.
Aşağıda görülen 07.09.2014 tarihine ait transitlerde Ay “Kshema Tara” (İyi
yapılanma) içindedir. Bu yerleşimde gezegen “Dhanista” Nakshatra içindedir. Bu
yerleşimi daha önce verilen Olumlu Gün tablosunda bakarsak “G” harfi ile
karşılaşırız. Yani “iyi ve olumlu bir gün” demektir. Böylece Ay yerleşimi olarak bir
girişim için olumlu zamandır.
Bu sırada T.Ay N.Ay’a göre 11.evden geçmektedir. Bu yerleşim Vedic
Transit kurallarına göre olumlu bir yerleşimdir. Gerek maddi işlerde gerek duygusal
işlerde verimli bir günü gösteriyor.

07.09.2014 tarihinin transitleri

Tabloda önemli gezegenlerden bir tanesi olan JÜPİTER Yengeç burcundan
geçerken en etkin görünümleri yapmaktadır. Bu sırada Jüpiter “Mitra Tara” (Dost)
evindedir. Bu da başarı için olumludur. Bu sırada Jüpiter “Vedha” (Perdeleme)
altında değildir. O halde başarı için olumlu zamandır.
Şimdi 2014 yılının maddi olarak verimli bir yıl olduğunu gördükten sonra
durumu bir de 2014 yılının Tithi Pravesha (TP) haritasında araştıralım. Aşağıda
27.06.2014 – 27.06.2015 arasını gösteren TP Vedic haritası görülüyor.

Vedic TP Haritasında 2014 Yılının Görünüşü
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2014 Yılının Vedic TP Haritası

Yukarıda görülen TP haritasında Yükselen Burç Boğa burcunda olup burada
yerleşen Boğa yöneticisi Venüs görülüyor. Para evinde (2.Ev) yerleşen Merkür İkizler
yöneticisidir. Güneş de 4.Ev (Aslan) yöneticisidir. Böylece ortaya güçlü bir TP
Haritası çıkıyor.
Başkalarının parası ve beklenmedik maddi kazançları gösteren 8.ev (Yay)
yöneticisi Jüpiter çok güçlü olduğu 3.evde ve Punarvasu
Nakshatra içinde
yerleşmiştir. Bu yerleşim gezegenin nakshatra’sı için yönetici olarak Jüpiter’i
gösteriyor. Bu da bize zamanın maddi bakımdan verimli olacağını işaret ediyor.
2) Vimsottari Dasa olarak diğer verimli periyot “Rahu-Venüs” Dasa içinde
yaşanacaktır. Bu Dasa 26.09.2015 – 26.09.2018 arasında yaşanacaktır. Bu Dasa
içinde T.Jüpiter’in Başak burcundan geçerek Yükselen Burç ve Rajya Sahama ile
görünüm yapacağı periyot verimli sayılmalıdır. Bu periyot içinde özellikle T.Jüpiter
ile birlikte T.Venüs ve T.Merkür’ün birlikte olacağı bir dönem vardır ki çok dikkat
çekicidir. Bu süreç 01.09.2016 tarihinde başlamaktadır. Açıklanan periyodun ne
kadar verimli olduğunu Kota Chakra diyagramında görebiliriz.
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Başvuru sahibinin 01.09.2016 tarihine ait Kota Chakra diyagramı

Astrolojik olarak çeşitli veriler bize verimli bir periyot gösteriyor. Bu süreç
içinde seçilen tarihteki Kota Chakra haritası da mükemmel yerleşimler sergiliyor.
Diyagramda “Kale” olarak adlandırılan merkez kare (Kota Swami) içinde yerleşen
Jüpiter, Venüs ve Merkür var. Kale koruması olan 2.kare (Stambha Piar) içinde
“Fort Lord” Mars ve “Fort Guard” Ay var. Gerçekten mükemmel bir diyagram ortaya
çıkıyor. Bununla periyodun ne kadar verimli olacağını görüyoruz. Kota Chakra
haritasında zarar verme durumunda olan Mars ve Satürn “giriş” nakshatra içinde
olduğundan nötr (yansız) olurlar.
3) Rahu-Venüs Dasa içinde T.Jüpiter’in 8.evden geçeceği dönem de verimli
sayılır. Gerçi bu sırada T.Jüpiter önemli bir görünüm yapmıyor ama 8.evde olması
ve natal (doğumda) Ay’a göre 7.evde olması maddi açıdan bereketli olmasını
sağlıyor. Jüpiter N.Ay’a göre 7.evden geçerken hayatın her alanına bereket ve
verim sağlar. Böylece “Rahu-Venüs” Dasa için verimli bir periyot diyebiliriz.
Bundan sonraki Küçük Dasa’lar içinde yeniden talihin güleceği zaman “Rahu – Ay”
olarak gözüküyor. Rahu-Ay Dasa; 20.08.2019 – 15.02.2021 arasında yaşanacaktır.
Bu süreç içinde T.Jüpiter’in Yükselen Burç ve Rajya Sahama ile görünüm yapacağı 1
yıllık dönem vardır. Sonuç olarak “Rahu – Ay Dasa” için verimli bir periyot
diyebiliriz.
Narayana Dasa olarak olaylara bakarsak “Terazi Dasa Rasi” olarak
yaşanacak periyot 27.06.2008 – 27.06.2017 arasında yaşanan Dasa Rasi ortaya
çıkıyor. Bu Dasa’nın 2014 tarihinden itibaren yaşanacak Küçük Dasa’larında
(Antardasa) verimli zamanlar ortaya çıkıyor. Zaten Terazi Dasa Rasi için haritada
çok güçlü “Gajakesekari Yoga” ve “Laksimi Yoga” oluşuyor. Bu da periyodun maddi
bakımdan verimini gösteriyor.
Son olarak Rahu Dasa içinde bereketi çoğaltmak için
Başvuru sahibi
tarafından Jüpiter taşı olan sarı safir takı olarak taşınmalı ve Rahu Yantra
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kullanılmalıdır. Bunlar yaşanacak dönemde olumlu enerjileri düzeltecek ve
yönlendirecektir.

Rahu Yantra

Shri Yantra
Vedic astroloji sisteminde yer alan tüm Yantra’ların anası sayılan çok önemli bir
Yantra’dır. Tüm Yantra uygulamaları Shri Yantra’dan çıkmıştır. Shri Yantra varlık, başarı,
servet, sağlık, talih ve mutluluk için kullanılır. Yantra eşmerkezden çıkan 9 ana üçgen ve
bunlardan türeyen 43 üçgenden oluşur. Her birinin belirli bir vurgusu ve teması vardır. İki bin
yıldan beri Hindistan’da kullanılmaktadır.

Shri Yantra
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