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““A physician without a knowledge of Astrology has no right to call himself a
physician.”

- Hippocrates-
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Basic Data

Year Prediction 2021
Gambaran Tahun (dari Tanggal Lahir)
Titik sensitif menurut astrologi India yang disebut Muntha ada di rumah
nomor 1. Ini adalah waktu beraksi untuk Anda. Hadiah dan keuntungan tak
terduga akan mengalir dari berbagai sektor untuk Anda. Ini memberikan
perbaikan karir dan kemakmuran secara keseluruhan. Lawan Anda tidak
akan berani mengganggu jalan Anda dan Anda akan mendapatkan bagian
dari ketertarikan dan reputasi Anda. Anda akan mendapatkan bantuan dari
peraturan, atasan, dan otoritas yang lebih tinggi. Anda akan memiliki
kesehatan dan fisik yang baik. Tahun ini juga menunjukkan peningkatan
kendaraan.

06 Desember 2020-27 Januari 2021
Ini adalah periode yang diatur oleh Merkurius. Merkuri Anda ada di rumah
nomor 1.
Tahun ini memberi Anda jadwal kerja yang membebani tetapi akan memberi
Anda penghargaan dengan kemajuan karier yang baik. Ini bisa menjadi
periode yang sangat baik yang menjanjikan banyak kesuksesan asalkan
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Anda bersedia mengerjakannya. Perusahaan dari keluarga terlihat. Ini juga
merupakan periode yang bisa membuat Anda terkenal. Anda bisa membuat
kemajuan besar secara profesional. Anda akan bisa memenangkan musuh
Anda. Anda akan memperoleh perdagangan baru dan teman baru. Anda
akan menjaga hubungan yang harmonis dengan semua.

27 Januari 2021 - 17 Februari 2021
Ini adalah periode yang diatur oleh Ketu. Ketu Anda ada di rumah nomor 1.
Terjadi kebingungan dalam strategi & kesalahpahaman dengan mitra bisnis .
Ekspansi besar & rencana jangka panjang harus ditunda. Fokus harus pada
keuntungan dari sumber yang ada, selama periode tersebut. Lebih baik
hindari bepergian sejauh mungkin. Musuh Anda akan berusaha keras untuk
menyakiti Anda. Bahkan Anda harus berhati-hati dengan teman Anda
karena ada indikasi selingkuh. Jaga dirimu baik-baik karena itu mungkin
menjadi alasan kecemasan. Kesehatan membutuhkan perhatian khusus
karena ada kemungkinan penyakit kronis. Cobalah bersikap praktis di
periode ini. Jika tidak, Anda akan cenderung ke arah pencarian yang tidak
produktif. Kehilangan uang ada di kartu. Mungkin ada perselisihan dengan
orang yang tidak berkarakter.

17 Februari 2021 - 19 April 2021
Ini adalah periode yang diatur oleh Venus. Venus Anda ada di rumah nomor
12.
Dalam periode ini Anda akan menghabiskan lebih banyak untuk kemewahan
dan kenyamanan tetapi akan lebih baik jika diperiksa. Anda mungkin
menghadapi kekecewaan dalam urusan cinta dan masalah dalam kehidupan
keluarga. Saingan Anda akan mencoba untuk menyakiti Anda dalam setiap
cara yang mungkin, jadi cobalah untuk lebih peduli saat menangani masalah
pribadi atau profesional apa pun. Kekhawatiran terkait kesehatan anggota
keluarga Anda juag terlihat. Meskipun secara finansial, ini bukan periode
yang buruk tetapi tetap Anda harus menahan ekspansi. Jaga kesehatan
Anda sendiri.

19 April 2021 - 07 Mei 2021
Ini adalah periode yang diatur oleh Matahari. Matahari Anda ada di rumah
nomor 1.
Anda akan percaya diri dan positif selama periode ini. Anda akan terus
memegang kekuasaan dan otoritas baik dalam pemerintahan atau
kehidupan publik. Perjalanan jarak pendek diindikasikan yang akan terbukti
bermanfaat. Anda akan membelanjakan uang dengan bebas. Anda dan
anggota keluarga dekat mungkin menderita sakit. Secara khusus ini
menunjukkan penyakit pada pasangan hidup Anda, sakit kepala parah atau
keluhan mata.

07 Mei 2021 - 06 Juni 2021
Ini adalah periode yang diatur oleh Bulan. Bulan Anda ada di rumah nomor 9.
Keharmonisan dan pengertian yang baik ditunjukkan dalam kehidupan
keluarga. Ini saat yang tepat untuk memperluas pengetahuan Anda, belajar
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sesuatu dari rekan kerja. Hubungan baik dengan teman atau orang asing
akan membuahkan hasil. Itu akan menjadi perolehan tanah. Anda akan
melakukan amal. Anak-anak Anda juga akan sukses dan membawa
kebahagiaan bagi Anda. Kehidupan yang indah menunggu di depan Anda.

06 Juni 2021 - 28 Juni 2021
Ini adalah periode yang diatur oleh Mars. Mars Anda ada di rumah nomor 5.
Kecemasan dapat berkembang karena anggota keluarga yang sakit.
Perjalanan mungkin tidak membuahkan hasil dan oleh karena itu harus
dihindari. Anda akan menghabiskan biaya yang tidak perlu jadi,
berhati-hatilah tentang itu. Anda harus berhati-hati saat berurusan dengan
teman dan kolega. Kekuatan penilaian dan diskriminasi Anda terkadang
melemah. Dapat terjadi cedera akibat kebakaran. Periode ini juga
mengindikasikan masalah jantung, jadi Anda harus sangat berhati-hati
dengan kesehatan Anda.

28 Juni 2021 - 21 Agustus 2021
Ini adalah periode yang diatur oleh Rahu. Rahu Anda ada di rumah nomor 7.
Meskipun Anda akan berusaha keras untuk menjaga hubungan baik dengan
mitra atau rekan Anda tetapi semuanya dalam kehancuran. Pertumbuhan &
daerah baru mungkin tidak datang dengan mudah. Periode ini akan dimulai
dengan tantangan dan kesulitan. Mungkin ada kontroversi & agresi yang
tidak perlu. Kerugian mendadak juga mungkin terjadi. Masalah kesehatan
mungkin mengganggu Anda. Anda mungkin harus terlibat dalam perbuatan
yang tidak menguntungkan. Cobalah untuk mengembangkan penolakan
terhadap rintangan. Kecenderungan mengambil resiko harus diatasi dan
segala macam spekulasi harus dihindari.

21 Agustus 2021 - 09 Oktober 2021
Ini adalah periode yang diatur oleh Jupiter. Jupiter Anda ada di rumah
nomor 3.
Akan ada pengaruh kuat dari orang lain untuk membantu Anda menciptakan
keamanan yang lebih pribadi dalam memenuhi kebutuhan materi Anda.
Uang pasti akan menghampiri Anda dan akan sangat memengaruhi
keyakinan, impian, dan filosofi pribadi Anda. Anda akan mendapatkan
pengakuan atas jasa Anda oleh pemerintah dan otoritas yang lebih tinggi.
Anda memiliki sifat yang ramah, dan merasa sangat nyaman menikmati
dinamika kelompok dari lingkungan sosial yang berbeda; Anda mungkin
sedikit terganggu karena penyakit kesehatan.

09 Oktober 2021 - 06 Desember 2021
Ini adalah periode yang diatur oleh Saturnus. Saturnus Anda ada di rumah
nomor 3.
Akan ada keberuntungan dan stabilitas pikiran yang baik yang akan
membantu menjalani kehidupan yang positif dan mudah di rumah. Tingkat
keuntungan yang baik bisa datang dari pasangan. Ini tahun yang luar biasa
untuk perjalanan, pendidikan tinggi, komunikasi, bertualang ke perusahaan
baru; profesi dll. sinkronisasi dalam kehidupan keluarga aman. Periode ini



Jyotish Indonesia
dapat menimbulkan perselisihan dan bahkan permusuhan dengan hith dan
sanak serta kerabat. Anda akan mendapatkan hasil yang baik secara
profesional. Secara keseluruhan, periode itu akan bagus untuk anda.
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