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Jyotish Indonesia

Potret astrologi anak Anda ini dimaksudkan untuk memberi Anda wawasan
tentang bakat uniknya dan tantangan. Banyak tingkah laku seorang anak yang
mungkin membingungkan atau menghalangi orangtuanya adalah normal. Ada
tahap perkembangan umum masa kanak-kanak, remaja, dewasa dst. Selain
pola universal, setiap anak adalah individu dengan kualitas tertentu, potensi, dan
kebutuhan, dan pemahaman tentang ini dapat membantu Anda lebih menjadi
orang tua bagi anak Anda dengan bijak dan efektif.

Penerimaan dan penghargaan atas sifat dasar anak, dan kesadaran
tempat-tempat di mana mungkin ada stres atau kesulitan bagi anak Anda, dapat
menjadi sekutu penting bagi pengasuhan Anda.

Dengan interpretasi dibawah ini anda diharapkan lebih mudah untuk melihat
anak sebagai individu yang berbeda dari anda, sehingga perlu diberikan
kebebasan demi masa depan mereka. Anda tidak akan dapat merubah mereka
sepehuhnya tetapi anda dapat mempengaruhi mereka.
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Planetary Position

Ascendant

“Tanda zodiak yang berada di langit saat kelahiran seseorang disebut sebagai

Ascendant. Ini adalah Indikator yang sangat penting dalam astrologi Jyotish. “

Ascendant anda adalah Taurus, beberapa point yang perlu digaris bawahi

adalah sebagai berikut :

KESEHATAN

Sistem saraf.

Kelebihan berat badan,

Penyakit seksual.

Vertebra serviks, bagian bawah

Rahang dan gigi, dagu dan langit-langit.

Ginjal, alat kelamin dan kandung kemih, leher kaku, sakit
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tenggorokan dan sakit telinga

Temperamen & Kepribadian

Kaku & Keras Kepala

Tidak menyukai orang baru.

Pendiam, Introvert

Mudah memiliki sikap kebencian

Hati Hati dan Konservatif

Dapat diandalkam

Praktis

Sensual

Prasangka keras kepala dan tidak masuk akal.

Berhati-hati dalam memilih pasangan.

Mereka tidak suka berbohong.

Nakshatra
Anda memiliki Nakshatra Purnavasu.

Anda memiliki keyakinan yang tinggi pada Tuhan, kepercayaan dan ideologi

kuno, dan cinta tradisi. Dalam hal menabung, itu bukan kebiasaan Anda. Tapi,

Anda akan mendapatkan banyak rasa hormat dan kehormatan kehidupan.

Kepolosan dan transparansi Anda membuat Anda populer di antara

orang-orang. Anda selalu membela mereka yang ada miskin. Jika

menyangkut pekerjaan ilegal atau tidak bermoral, Anda menentangnya

dengan tegas. Anda menjauh dari pikiran dan orang-orang negatif karena itu

mempengaruhi pertumbuhan spiritual Anda. Otak dan pikiran Anda selalu ada

seimbang. Merupakan kualitas istimewa Anda untuk memberikan

kenyamanan dan dukungan kepada orang lain.

Sifat lembut, penyayang dan niat baik menambah pesona kepribadian Anda.

Anda damai, tulus, serius, percaya, jujur, pencinta keadilan, dan disiplin.

Kebijaksanaan Anda dalam berurusan dengan orang lain dan persahabatan
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yang tak terpatahkan cukup terkenal. Anda juga mampu menyelesaikan

masalah yang paling sulit dengan konsentrasi Anda dan

mencapai sesuatu seperti ini. Tidak peduli berapa kali Anda tidak berhasil,

tetapi Anda tidak pernah berhenti mencoba.

Anda memiliki multi talenta dan bisa menyelesaikan apapun dengan

sempurna.

Pendidikan dan Pendapatan

Anda bisa mendapatkan nama dan ketenaran untuk diri Anda sendiri sebagai

guru, penulis, aktor, dokter, dll. Profesi yang dapat membuat Anda sukses

adalah menulis, astrologi, sastra, guru Yoga, perjalanan & pariwisata

departemen, pekerjaan yang berhubungan dengan hotel-restoran, psikolog,

pengkhotbah agama, Pandit, pendeta, bisnis asing, penjualan artefak sejarah,

memelihara binatang, radio, televisi, telekomunikasi, pekerjaan pos & jasa

kurir, bakti sosial, dll

Kehidupan Keluarga

Kehidupan Keluarga: Anda akan sangat patuh kepada orang tua Anda dan

juga sangat menghormati guru. Kehidupan pernikahan Anda mungkin

memiliki beberapa masalah. Jadi, akan lebih baik menjaga keseimbangan

dengan pasangan hidup Anda. Psangan Anda mungkin bermasalah dengan

psikologis dan masalah terkait kesehatan lainnya. Tapi, orang itu penuh

dengan keterampilan yang baik dan memiliki hati . Pasangan Anda juga akan

menghormati yang lebih tua. Dia akan menjadi luar biasa dalam mengurus

keluarga dan anak-anak.



Jyotish Indonesia
Karakter

Anda adalah orang yang menempatkan kenyamanan dan kebahagiaan di atas

segalanya. Anda akan bekerja dan berusaha keras. Anda mampu dan

mengagumi efisiensi. Dibutuhkan banyak hal untuk membuat Anda bangkit

dan menghancurkan musuh Anda. Anda cerdas dalam keuanga Anda luar

biasa baik hati dan terkenal karena cinta Anda terhadap anak-anak.

Kebahagiaan dan Pemenuhan

Ada harmoni antara pemikiran dan perasaan Anda, memungkinkan Anda

untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang realitas. Anda adalah orang

yang sangat praktis, mampu memahami diri sendiri, dan dengan bijaksana

mengatakan apa yang ada di pikiran Anda. Namun, Anda akan cenderung

mengkhawatirkan hal-hal yang paling tidak penting, cenderung bergosip, dan

mengkritik diri Anda seperti Anda dari orang lain.

Gaya Hidup

Anda sangat memperhatikan tentang bagaimana orang lain akan

memandang Anda secara intelektual dan termotivasi untuk mengarahkan

upaya Anda menuju pendidikan sebelum hal yang lain.

Karier

Anda harus mencari pekerjaan yang melibatkan Anda dengan sekelompok

orang dan tetapi tanpa melibatkan tanggung jawab komersial ( membuat

usaha patungan misalnya ). Anda akan menemukan kesuksesan dalam karier

yang akan membantu orang lain ( dunia sosial). Disamping itu hampir semua

pekerjaan yang membutuhkan kerja keras yang mantap dan cerdas akan
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memberi Anda kepuasan, terutama di usia paruh baya. Anda benci

terburu-buru. Sifat metodis Anda cocok dengan Anda atau ditempatkan

dalam otoritas atas yang lain dan, karena Anda tenang dan tidak pemarah,

Anda akan mengamankan kesetiaan orang-orang yang harus Anda arahkan.

Kesehatan

Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, mengenai masalah kesehatan. Meskipun

Anda tidak dapat mengklaim kesehatan yang sempurna, tidak ada kesalahan

besar di dalamnya. Tapi, Anda harus berhati-hati. Paru-paru biasanya

merupakan titik terlemah, tetapi saraf mungkin memberi masalah juga. Anda

mungkin menderita sakit kepala dan migrain. Hiduplah dengan kehidupan

yang alami, hirup udara segar kapan pun Anda bisa, dan sebaiknya anda

memakan dan meminum makanan dan minuman dalam kondisi hangat.

Hobi

Saat-saat senggang Anda harus dihabiskan dengan cara yang sesuai dengan

temperamen Anda. Anda memiliki kecenderungan untuk berjudi dengan

taruhan. Ada baiknya untuk memperingatkan Anda agar tidak berjudi karena

jika diizinkan, itu mungkin akan bertahan lama

Keuangan

Anda akan beruntung dalam urusan uang, tetapi cenderung menikmati

kemewahan dan gaya hidup yang boros. Anda akan cenderung mengambil

risiko besar dalam spekulasi atau dalam mencoba melakukan bisnis dalam

skala yang terlalu besar Anda akan cenderung mendapatkan uang dengan

menikah atau menciptakan peluang dengan kekuatan mentalitas Anda sendiri.

Tapi, satu hal yang pasti, Anda akan menjadi orang kaya.
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