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Efek dari pengalaman hidup masa lalu dapat terbawa ke dalam kehidupan Anda
saat ini, terhitung minat, kebiasaan, bahkan fobia yang tidak dapat dijelaskan
dengan metode konvensional.

Laporan ini membahas kemungkinan hubungan kehidupan lampau menggunakan
metode astrologi. Bagian ini sebenarnya merupakan sub interpretasi lengkap
dari bagan kelahiran Anda, hanya saja selama ini mungkin itu terlihat cuma dari
satu perspektif saja.

Ada faktor-faktor tertentu yang mengindikasikan kebutuhan untuk mencari
jawaban lebih lanjut melalui kehidupan lampau (regresi)i. Jika Anda menemukan
atau merasa bahwa anda perlu tahu karma masa lalu anda, bisa jadi anda
sedang ditunjukkan untuk meningkatkan spiritual Anda melalui metoda
pembacaan ini.

Untuk membaca past life yang perlu diperhatikan adalah house ke 4, 8 dan 12
dimana masing masing menunjukkan karma karma yang ingin diselesaikan oleh
jiwa Anda dalam kehidupan ini. Hal ini juga diperkuat oleh posisi Planet Saturnus
dan Jupiter. Planet di rumah kedua belas adalah indikator kuat dari tugas karma.

Kali ini anda perlu melakukan putar balik, kembali ke waktu sebelum Anda lahir.
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Basic Data

Lagna Chart

Karma

Indikasi ke 1

Jupiter di House 11 mengindikasikan bahwa anda memang benar benar di

inginkan untuk ada di dunia ini untuk membantu orang lain. Orang Jupiter di

rumah kedua belas biasanya sangat murah hati dan senang berbagi berkah

dengan orang lain. Orang seperti anda dulunya mungkin cenderung

mundur dan mengisolasi diri mereka sendiri untuk mencari pencerahan



Jyotish Indonesia
spiritual dan mendapatkan wawasan spiritual. Mereka juga bisa terinspirasi

untuk pergi ke tempat-tempat yang jauh dalam upaya memperluas

spiritualitas mereka lebih jauh. Orang yang terpengaruh oleh Jupiter

memiliki sifat petualang dan suka bepergian. Perjalanan mereka membantu

mereka memperluas pengetahuan tentang budaya yang berbeda dan bertemu

orang baru.

Indikasi ke 2

Venus ke House ke 4

Di sini mengindikasi bahwa past life anda adalah orang yang romantis dan

memiliki bakat seni dan keramahan. Anda memiliki kehidupan yang seimbang,

indah dan harmonis di rumah. Anda dibekali kemampuan untuk selalu

berusaha untuk menciptakan suasana penuh kasih yang mereka miliki di

rumah dalam keluarga. Anda tidak suka bepergian..Anda dulu sangat dekat

dan menghormati sosok ayah sebagai gambaran orang yang menjaga

kedamaian di rumah masa kecil mereka. Fakta nya anda di indikasi kan

memiliki past life yang dapat dipercaya, dan penyayang.

Kebutuhan untuk membantu orang lain, karma anda adalah membantu orang

lain melalui harmonisasi kesenangan, keindahan dan nafsu.

Indikasi ke 3

Mars ke House ke 12

Mengindikasikan bahwa karma anda di peuhi dengan sosok yang memiliki

kemauan yang kuat ketika mereka sejalan dengan kebaikan universal. Anda

pejuangan semesta, dan anda pernah melakukan pengorbanannya sendiri

demi untuk kepentingan orang banyak. Anda adalah orang yang rendah hati

dan bisa menyelaraskan diri dengan kebaikan universal sebenarnya. Anda

sangat faham bahwa memberikan orang lain kebahagiaan adalah hal yang

paling anda sukai.
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Indikasi ke 4

Jupiter di House ke 11

Masa yang lalu , kehidupan sosial Anda sangat berarti bagi Anda, dan Anda

sangat senang berhubungan dengan teman-teman Anda serta keterlibatan

dalam tim dan kelompok atau dengan komunitas Anda. Anda mungkin

mendapat manfaat melalui teman-teman yang berpengaruh atau sekadar

membantu. Anda pada dasarnya altruistik, dan Anda terutama menghargai

orang dan kebebasan pribadi. Anda sangat terbuka terhadap metode dan

kemajuan baru, dan Anda menunjukkan toleransi dan kemanusiaan yang

tinggi. Anda adalah pemimpin di masa lalu karena Jupiter sering hadir

bersama para pemimpin kelompok, dan orang tersebut bahkan dapat

mengambil peran sebagai guru. Mereka biasanya antusias, kewalahan

dengan rencana dan ide untuk berkembang guna membantu komunitas yang

lebih besar.

Indikasi ke 5

Saturnus ke House ke 2

Past Life anda menujukkan bahwa anda tidak memiliki banyak uang , oleh

karena itu ketika di kehidupa sekarang anda diberikan kemudahan kekayaan

akibat dari tabungan karma baik anda di kehidupan yang lalu membantu

orang banyak maka anda masih tetap berkewajiban membantu orang lain.

Anda sedang menjalani siklus roda kehidupan yang ada kalanya dibawah dan

ada kalanya diatas, anda diminta untuk belajar bahwa semua ada waktunya.

Salah satu pelajaran yang harus Anda pelajari dalam hidup ini adalah bahwa

hal-hal baik membutuhkan waktu. Anda menjadi lebih bijaksana dan lebih

dewasa, dan menjadi lebih mudah untuk menegaskan diri Anda sendiri.
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