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 Güneş: Etkileri ve Çözümleri 

Kitabın ikinci bölümünde, Güneşin evlerdeki çeşitli etkilerini kısaca işleyeceğiz. 

Güneş Birinci evde 

(1) Kamuya ya da dine ithaf olunan binalar inşa edebilir. Hükümetten destekte 

görebilir. 

Malefic: 

Baba erken çocukluk döneminde ölebilir. 

Venüs 7 eve yerleştirilerek bakılır. Güneş malefiklerden etki alıyorsa  

tüberküloz etkisi…  

5.ev yerleşiminde Mars varsa, oğuldan yana kayıp.  

5. evde 1 ev ve Mars oğullarının ölümü, birbiri ardına neden olur. Gezegenlerin 

7.evdeki yerleşimleri  yoksa 24 yaşından önce evliliğin ona şans getireceğini 

vurgular. Güneşin açılarının da incelenmesi gerekecektir. 

İyileştirici önlemler: 

(1) 24 yaşından önce evlenmelisin. 

(2) Eşinle gündüz asla cinsel aktivitede bulunmamalısın. 



(3) Evinizin sol köşesinde mutlaka karanlık bir oda bulundurun. 

 (5) eşin Ya GUR, yani jaggery yeme durdurmak gerekir. 

Güneş 2.evde 

Benefic yerleşim varsa: 

(1)İşine bağımlı, yetenekli son derece yararlı bir persona ya neden 

olacaktır.Yakın akrabalardan yardım görme. Yakın akrabalarına karşı 

yardımsever bir mizaç. 

Malefic yerleşim varsa: 

İyileştirici önlemler: 

(1) Kutsal yerlere, Hindistan cevizi, badem, hardal yağları bağışlamak. Bir nevi 

tütsüler hediye etmek. 

(2) Mal varlığınızı, bayanlarla paylaşarak çoğaltabilir, genişletebilirsiniz. 

Kısacası buradaki Güneş, bayanlara hoş ve nazik davranmanız gerektiğinide 

betimler. 

(3)Bağış yapın ve bağışları kabul ediniz. Gümüş kullanmak ve süt içmekten 

kaçınınız. Pirinç tüketmekten de kaçının. 

Güneş 3.evde 

İyileştirici önlemler: 

(1) Annenizi mutlu edin. 

(2) Misafirlere pirinç, süt ikram edin. Sütlaç gibi tatlılar da bunu sağlar. 

(3)İnsanlara iyi davranın, iyi iletişim kurun ancak boşboğazlık yapmayın. Pratik 

olun. Kötülüklerden kaçının. 

Güneş 4.evde 

İyileştirici önlemler: 

(1) Muhtaç insanlara yardım edin, sadaka verin. Gıda yardımında bulunun. 

(2) Demir ve ahşap sanayi ile ilintili işlerden uzak durun. Bunlarla ilgili iş 

kurmayın. 

(3) Altın, gümüş işleri yararlıdır. Kuyumculuk. Kumaş işleri faydalıdır. 

Güneş 5.evde 

İyileştirici önlemler: 



(1) Bir çocuk sahiplenmeyin. 

(2) Evinizde ki mutfağın doğu kısmında olmasını sağlayın. 

(3) 43 gün boyunca  hardal yağı yakın.  

 

 

 

Güneş 6.evde 

İyileştirici önlemler: 

(1) Gümrükden gelen sorunlar oluşabilir. Bu konularda iş kurulmamalıdır. 

Mutluluğun bozulmasından ve servetin çöküşünden korkulur. 

(2) Yeraltı tesislerin bulunduğu lokalizasyonların yanında ev alınmamalıdır. 

(3) Ağır yaralar ya da ateşten kaynaklanan zararlar alındığında üzerine süt 

dökülmeli. 

Güneş 7.evde 

İyileştirici önlemler: 

(1)Tuz alımını azaltın. 

(2) Suyla birlikte tatlı bir şeyler aldıktan sonra herhangi bir çalışma başlatın. 

(3)Siyah bir ineğe öğünler verin. Ona hizmet edin. Ancak önemli olan ineğin 

beyaz olmadığıdır. 

Güneş 8.evde 

İyileştirici önlemler: 

(1) Asla beyaz giyinmeyin. 

(2) Güneye bakan bir evde asla yaşamayın. 

(3) Her zaman tatlı bir şeyler yiyin. Çikolata gibi.. Herhangi bir çalışmaya 

başlamadan evvel tatlı bir şey yiyin ve su için. 

Güneş 9.evde 

İyileştirici önlemler: 

(1) Gümüş hediyeleri kabul etmeyin. Ancak sık sık gümüş hediyeleri 

başkalarına bağışlayın.. 



(2) Ancestral Tencere ve pirinç kaplar kullanmayın. Bunları iade edin, hediye 

edin ya da satın gitsin. 

(3) Aşırı öfke ve aşırı yumuşaklıkdan kaçının. 

Güneş 10.evde 

İyileştirici önlemler: 

(1)Asla mavi ya da siyah giysiler giymeyin. 

(2) 43 yıl sürede bir nehri ya da kanal içine bakır bir sikke fırlatın. 

(3) İçki ve etten uzak durun. 

 

Güneş 11.evde 

İyileştirici önlemler: 

(1) Et ve şaraptan kaçının. 

 

Güneş.12. Evde 

İyileştirici önlemler: 

(1) Evin önünde avlu olmalıdır. 

(2)Dindar, doğru olmalıdır. 

(3)Her zaman düşmanını affet. 

 

3. Ay: Etkileri ve Tedavi Metodları 

Ay 1.evde 

 Çözümler 

1. 24 -27 yaşlar arasında asla evlenmeyin.. 

2. 24-27 yaşlar arasında ev almayın, inşa etmeyin. 

3. Yeşil rengi kendinizden ve kız kardeşinizden uzak tutun. Bir ile gümüş pot 

veya su ısıtıcısı tutmayın 

Banyan ağacının köklerine su dökün. Yatağınızın 5 köşesine bakır çivi 

yerleştirin.  



Bir nehir geçişi zaman 6. her zaman çocukların refahı için o sikke atmak. 

7. Evinizde her zaman gümüş tutun. 

8. Gümüş tencere kullanın. 

 

Ay 2.evde 

Çözümler 

Evin içinde ruhsal bir platform yaratın. 

Evin içinde gümüş eşyalar bulundurun. Pirinç tüketin. 

Anne ve yaşlı kadınlardan bereket ve şans gelecektir. 

3. Küçük kızlara yeşil renkli elbiseler giymelerini söyleyin . Buna  43 gün 

boyunca devam etsinler. 

Ay 3.evde 

Çözümler 

Gümüşden bağışlar yapın. Ay taşı hediye edebilirsiniz. 

Kızınızın parasını ve servetini kullanmayın. 

Misafir ve başkalarına hizmet ediniz.Onlara süt ya da su ikram edin. 

 

Ay 4.evde 

Çözümler 

Satış, tezgahtarlık gibi işleri yapmayın.Geliri ve yaşam süresini kısaltabilir.. 

2. Akraba evliliği, ya da yetişkinlerle gelişi güzel flörtler, zina çok zararlı olur ve 

gelir kaybına neden olur. 

 Herhangi bir hayırlı işte çalışmadan önce bir sürahiye süt doldurun ve 

insanlara ikram edin. 

İbadet yerlerini ziyaret edin. İkramlarda bulunun. 

Ay 5.evde 

Çözümler 

1. Dilinizi kontrol edin. Küfürlü ve kaba söylemlerden uzak durun. 



Açgözlü ve bencil olmaktan kaçının 

Başkalarına karşı sahtekarca davranmak sizi büyük kayba uğratır. 

Kamu hizmetinden gelir ve itibar kazanımı. Kamu yerleri uğurludur. 

Ay 6.evde 

Çözümler 

Kendi ellerinle babana süt ver 

Gece boyunca süt içme. Ama gün boyunca süt içebilirsin. 

Gece boyunca peynir yemelisin.. 

Bağış olarak süt vermeyi teklif etmeyin. Sadece dini ibadet yerlerinde 

verilebilir. 

Ay 7.evde 

Çözümler 

1. Hayatınızda ,İlk 24 yıl boyunca evlilikten kaçının. 

2. Annenizi her zaman mutlu ve memnun tutun. 

3. Süt ve süt ürünleri asla satmayın. 

Karınızın ailesinden gümüş eşyalar getirene siz de onun ailesin onun 

getirdiğinin karşılığınca gümüş hediyeler sunun. 

Ay 8.evde 

Çözümler 

1.Kumar ve flörtten kaçının. 

2. Atalarınıza saygı duyun,kutsayın ( dua edin). 

3. Çatı ile bir kuyu başlarına ev inşa etmeyin. 

Ay 9.evde 

Çözümler 

1. evin içinde ay ile ilintili eşyalar bulundurun. Örneğin; Gümüş bir eşya 

yerleştirin. 

2. İşçilere süt servisi yapın. 

Yılanlara süt verin. 



Ay 10.evde 

Çözümler 

Dini ibadet yerlerini  ziyaret etmek, şans ve serveri artırır. 

Kapta yağmur , nehir suyu saklayın. 15 gün evinizde tutun. Bu su ile zehirli ya 

da negatif etki aldığını düşündüğünüz noktaları yıkayın bunlar yok olacaktır. 

3. Gece boyunca asla süt çmeyin bu zehir etkisi yaratacaktır. 

5. ağır şaraplardan, ağır ve yağlı et yemekten(domuz eti) ve çoklu, gruplu cinsel 

aktivitelerden kaçının. 

Ay 11.evde 

Çözümler 

Liberal ve demokrat insalara süt bağışında bulunun. 

2.Büyükanneye torununu gösterin. Merhamet edin. 

Ay 12.evde 

Çözümler 

1. Kulaklara altın takın. Süt için. 

 Dini ve kutsal yerleri ziyaret edin. Bu olumsuz etkileri nötralize eder. Dini ve 

kutsal yerleri her ziyaretten sonra süt için. 

4 ev. 

2. Dini Azizlere ve gurulara, din adamların asla süt ikram etmeyin.. 

3. Çocuklara eğitsel yardım adı altında asla bir okul, kolej , eğitim enstitüleri 

açmayın.. 

 

4. Mars: Etkileri ve Çareleri 

Mars 1.evde 

Çözümler 

1.Sadaka kabulunden, kaçının. 

2.Kötülük ve yalandan kaçının,şeytanlıklardan uzak durun. 

3 Fildişinden uzak durun. 

 



Mars 2.evde 

Çözümler 

1. Kumaş ticareti yapmak büyük bir refah sağar. Ay ın yüceldiği evdir. Ayı 

güçlendirmek gerekebilir.  

2. Evde geyik derisi bulundurun. 

 

Mars 3.evde 

Çözümler 

1. Yumuşak kalpli olun ve kibirden uzak durun. Refah ve mutluluk için 

kardeşlerinizle iyi geçinin. 

2. Makaleler tutun. 

3. Sol elinizde gümüş yüzük bulundurun. 

Mars 4.evde 

Çözümler 

1.Ateşli tahribatları, yangınları önlemek için Ev, dükkan veya fabrika çatısına 

şekerden torba yerleştirin. 

3. Her zaman yanınızda gümüş bir parça taşıyın. 

4.  Siyah tek gözünde sorun olan ya da özürlü kişilerden uzak durun 

 

Mars 5.evde 

Çözümler 

1. İyi ahlaklı olun ve bunu muhafaza edin. 

2. Geceleri yatağın baş tarafına su dolu tencere koyun. Bir saksı da 

koyabilirsiniz. 

Mars 6.evde 

Çözümler 

1. Erkek çocuğun doğumunda tatlı gıdalar yerine tuzlu gıdalar dağıtın. 

2. Erkek Kardeşlerini mutlu tut. Onlara hediyeler sun.Onları koru ve mutlu tut. 

Bunları yerine getirirsen refahın artar. 



Ganesha Mantra okuyun. 

Mars 7.evde 

Çözümler 

1. evde gümüş bulundurmak refahı etkiler.Bulundurun. 

2. Daima kızına , kız kardeşine  tatlılar ikram et. 

3. küçük bir duvar inşa et ve onu imha et. 

Mars 8.evde 

Çözümler 

1. Dullara gümüş zincirler ver. 

Köpeklere tandırda pişmiş ekmekler verin. 

3. yemeğinizi mutfaktan alın. 

4. Evinizin sonunda küçük bir karanlık oda kurun ve güneş ışığından muhafaza 

edin. 

5. Kutsal yerlere gümüş eşyalar hediye edin. 

Mars 9.evde 

Çözümler 

Ağabeye itaat edin. 

2Kardeşinzin karısına hizmet edin. 

3. Bir ateist olmayın ve geleneksel ritüelleri ve törenleri takip etmeyin. 

Kutsal yerlere süt  ikram edin. İbadet edin. 

 

Mars 10.evde 

Çözümler 

1. Atalarınızın mülkiyetini asla altın alarak satmayın. 

. Evinizde ya da çiftliğinizde  geyik besleyin.  

Süt kaynatırken taşmamasına ve ateşe değmemesine dikkat edin. 

Tek gözlü ve çocuksuz kişilere yardımcı olun.. 

Mars 11.evde 



Çözümler 

1. Atalarının malını asla satmayın. 

2. Toprak tencerede bal tutun. 

Mars 12.evde 

Çözümler 

Sabahları ağzınıza bal atın. 

2.Başka insanlara tatlılar ikram edin. Bu refah ve zenginliğinizi artırır. 

 

 Merkür: Etkileri ve Çareleri 

Merkür 1.evde 

Çözümler 

1.Yeşil rengi baldızınız ve kız kardeşlerinizden uzak tutun. Siz de uzak durun. 

2. Et karışımlarından , yumurta ve içki tüketiminden kaçının. 

Merkür 2.evde 

Çözümler 

1. yumurta etten uzak durun. . 

Kız kardeşinizle ortak iş yapmayın.. 

Koyun,keçi,papağan, asla beslemeyin. 

Merkür 3.evde 

Çözümler 

1. Dişlerinizi her gün fırçalayın.. 

2. Kuşlara yem, keçilere bağışta bulunun. 

3. Güneye bakan bir evde yaşamayın.. 

4. astım ilaçları dağıtın. 

Merkür 4.evde 

Çözümler 



1. zenginlik ve mülk kazanmak için ,zihinsel barış için altın ve gümüş zincir 

takın.. 

2. Maymunlara yem verin. 

Merkür 5.evde 

Çözümler 

1. zenginlikleri elde etmek için beyaz iplikli bakır renkli bluzlar giyin. 

İnekleri beslemek eşinize ve size iyi şans getirir, mutlu bir yuva verir. 

Merkür 6.evde 

Çözümler 

1.Eş sol elinde gümüş bir yüzük bulundurmalı. 

Merkür 7.evde 

Çözümler 

1. Ortaklı işlerden kaçının. 

2. spekülasyondan kaçının. 

3. şımarık karakterili insanlarla ilişkilerden kaçının 

Merkür 8.evde 

Çözümler 

1. Evin çatısında bir kapta 2 şişe süt veya yağmur suyu bulundurun. 

2. Kızınızın burnuna halka koymasını sağlayın.Gümüş halka . 

Merkür 9.evde 

Çözümler 

1. yeşil rengi kullanmaktan kaçının. 

2. senin burun pricked alın. 

Kutsal yerlere mantralar götürün.. 

Merkür 10.evde 

Çözümler 

Yumurta, et ve içki  Tüketimi kesinlikle yasaktır. 

Kutsal yerlere, pirinç, süt götürün. 



Merkür 11.evde 

Çözümler 

Boynunuzda gümüş zincir bulundurun 

2. Evinizde bir dul bulundurmayın. Birisinin kız kardeşinin bulundurmayın. 

3. yeşil renk ve zümrütten kaçının. 

Merkür 12.evde 

Çözümler 

1. Nehire, boş bir sürahi fırlatın. 

2.Yüzüğünüzü paslanmaz çelik bir halka üzerine koyun. 

3. Kutsal yerleri , ibadet yerlerini ziyaret edin. İkramlarda bulunabilirsiniz.. 

4. Herhangi bir yeni veya önemli çalışmaya başlamadan önce başka bir kişinin 

tavsiyesi al. 

 

6. Jüpiter: Etkileri ve Çareleri 

 

Jüpiter 1.evde 

Çözümler 

1. dini yerlere Merkür, Venüs ve Satürnyen şeyler sunun. 

2. ineklere öpünler ver. Dokunulmaz olduklarına yardım et. 

2 evinde Jüpiter 

Çözümler 

1. Sadaka ve bağışlar refah sağlayacaktır. 

Satürn'ün kötülükleri savuşturmak için yılanlara süt ver.. 

3. evinizin önündeki çukurları doldurun . 

3 evinde Jüpiter 

Çözümler 

1. Tanrıça Durgaya ibadet edin. Küçük kızlara tatli ve meyve sun. El 

hareketinden kaçın. 



 

Jüpiter 4.evde 

Çözümler 

1.Evinde kutsal bir alan yarat. 

2. Büyüklerine hizmet et. 

3. Yılanlara , kedilere süt ver.. 

4. Bedenini çıplaklıktan koru. Başkalarına gösterme. 

Jüpiter 5.evde 

Çözümler 

1. Herhangi bir bağış veya hediye kabul etmeyin. 

2. Rahipler, din azizler için hediyeler ver. 

Jüpiter 6.evde 

Çözümler 

Horoz besleyin. 

2. Teklif rahip giysileri. 

3. Rahiplere giysi ver. 

Jüpiter 7.evde 

Çözümler 

1.Shivaya ibadet et. 

2.Evinde tanrıya adanan putlar tutma. 

3. her zaman sarı beze bağlanmış bir altın bulundur. 

Jüpiter 8.evde 

 Çözümler 

Akan su içine buğday, arpa, Hindistan cevizi gibi şeyler at. 

Jüpiter 9.evde 

Çözümler 

1. Her gün tapınağa, ya da kutsal yerlere git. 



2. Alkol alma 

Akan Suya pirinç at. 

 

Jüpiter 10.evde 

Çözümler 

Herhangi bir işe başlamadan önce burnunu temizle 

43 gün boyunca bir akan nehre bozuk para at 

Kutsal yerlere badem götür.Dini yerlere 3. Teklif bademi. 

Evin içinde put bulundurma 

Çözümler 

1. Her zaman vücudunda altın bulundur. 

Bir bakır bilezik evinizde bulundurun. 

3. Pipal ağacı sulayın. 

Jüpiter 12.evde 

Çözümler 

Herhangi bir konuda sahte delillerden kaçının. 

2.Pipal ağacını sulayın. 

Gecelerinde yatağınızın baş tarafında su bulundurun. 

 

7. Venüs: Etkileri ve Çareleri 

Venüs 1.evde 

Çözümler 

1. 25 yaşındayken evlenme teklif etmeyin. 

2. Her zaman başkalarının tavsiyesine göre hareket edin. 

3. Siyah ineklere hizmet edi(besleyin). 

4. gündüzleri seksten kaçının. 

Venüs 2.evde 



Çözümler 

Zinadan kaçının  

Kutsal yerlere patates ikram edin.. 

İnekleri besleyin. 

Venüs 3.evde 

 

Çözümler 

1. Karına saygılı ol, ona asla hakaret etme. 

Başka kadınlarla flörtten kaçının. 

Venüs 4.evde 

Çözümler 

1. Karının adını değiştir, ve onunla yeniden evlenmeyi teklif et. 

2. Akan suya, nehre pirinç, gümüş , süt fırlat. 

Kadınların anne-in-law ve kızı-in-law arasındaki kavgalar geçiştirmek olacaktır. 

Venüs 5.evde 

Çözümler 

1. Anne ve babanın evlenmesini istediği kişiyle evliliği reddetme. 

2. İneklere beslenmeleri için yardımcı ol onlara anne gibi şefkat göster. 

3.Diğer kadınlarla ilişki kurmaktan kaçın. 

Venüs 6.evde 

Çözümler 

1. Karınız saçlarına altından tokalar koymasını isteyin. 

2. Eşinizin yalınayak kalmasına mani olun. 

Venüs 7.evde 

Çözümler 

Beyaz inekleri evcilleştirmekten uzak durun. 

2. Kırmızı- alaca ineklere öğün verin. 



3. Bir tapınağa(kutsal alanlar) eşinizle bağışta bulunun. 

4. 43 gün boyunca kirli bir kanala mavi çiçekler atın.. 

Venüs 8.evde 

Çözümler 

1. Avret yerlerinizi yıkayın. 

2. ibadet ve tapınaklar yerlerine, kutsal alanlara başınızı eğerek girin. 

 

Venüs 9.evde 

Çözümler 

Gümüş bilezik takın. 

Venüs 10.evde 

Çözümler 

Özel çamaşırlarınızı süt ile yıkayın.. 

Evin 2. Batsının duvarı çamur olmalıdır. 

Şarap ve sigaradan, vejeteryan olmayan yiyeceklerden uzak durun. 

Hastaıkzamanlarında size besin veren hayvanlara hizmet edin. Siyah ineğe 

bakın. 

Venüs 11.evde 

Çözümler 

Merkürün çözümleri yararlı olacaktır.(Bknz;Merkür 11.evde) 

Venüs 12.evde 

Çözümler 

Karına saygını ve onurunu göster, sevgini göster. 

Mavi çiçekler besle.  

 

8. Satürn: Etkileri ve Çareleri 

Satürn 1.evde 



Alkol ve vejetaryen olmayan yemeklerden uzak durun. 

2.Surma yı toprağa gööemk iş ve finans için yararlı olacaktır. 

3. Maymunlara hizmet etmek refaha yol açar. 

4. eğitimi konusunda ve iyi sonuçlar verecek bir banyan ağacının kökleri tatlı 

süt sunan 

sağlık. 

 

Satürn 2.evde 

Çözümler 

1. 43 boyunca kutsal yerlere yalın ayak git. 

2. Yılanlara süt ikram et. 

Satürn 3.evde 

Çözümler 

1. Üç adet köpeğe hizmet et. 

2. Gözlerişn şifası için ilaç dağıt.. 

3. evin  bir köşesinde karanlık bir oda bulundur. 

Satürn 4.evde 

Çözümler 

1. Yılanlara süt sun. Kedilere süt ver. Karga ya da buffaloya yiyecek ver. 

Kuyuda 2. Dökme süt. 

4. akan suya süt dök 

Satürn 5.evde. 

Çözümler 

Oğlunun doğum gününü kutla ve tuzlu şeyler ikram et. 

Satürn 6.evde 

Çözümler 

1. Siyah köpeğe hizmet et yemekler sun.. 



2. Akan su içine badem ve Hindistan cevizi at 

Satürn 7.evde 

Çözümler 

Siyah ineğe , ya da besininden faydalandığınız siyah bir hayvana ikramda 

bulunun. 

Satürn 8.evde 

Çözümler 

1. gümüş bir kare bulundurun. 

2. Ahşap bir tahtaya oturun banyo yaparken. 

Satürn 9.evde 

Çözümler 

1. Akan suya pirinç ve badem bırakın. 

 

 

Satürn 10.evde 

Çözümler 

1. Kutsal yerlere gidin. 

Et,şarap ve yumurtadan uzak durun. 

3. Kör insanlara yiyecek verin. 

Satürn 11.evde 

Çözümler 

İnsanlara iyi davranın. 

Satürn 12.evde 

Çözümler 

1. karanlık bir odada siyah demir bir tencere ve on iki badem bulundurun. 

 

9. Rahu: Tedavi Yöntemleri 



Rahu 1.evde 

Çözümler 

1. Akan suya 400 gram kurşun bırakın 

2. Boynunuza gümüş kolye takın. 

3. Akan suya Hindistan cevizi bırakın. 

Rahu. 2.evde 

Çözümler 

1. cebinizde gümüş top tutun. 

Evlendikten sonra elektronik ile iligili işler yapmayınız. 

Rahu 3.evde 

Çözümler 

1. Evinizce asla fildişi bulundurmayın.. 

Rahu 4.evde 

Çözümler 

1.Gümüş takın, gümüş renk kullanın.Aşınma gümüş. 

 

Rahu 5.evde 

Çözümler 

1. Gümüşten yapılmış bir fil bulundurun. 

2.Şarap,sigara,çoklu ,grup cinsel ilişkilerinden kaçının.Vejeteryan olun. 

3. Karınızı onurlandırın. 

 

Rahu.6.evde 

Çözümler 

1. siyah köpek besleyin. 

2. cebinizde bir kurşun çivi tutun. 

3. Asla kızkardeşinize ya da erkek kardeşinize zarar vermeyin. 

Rahu.7evde 



Çözümler 

1. 21 yaşından önce asla evlenme. 

2. Akan suya, nehre 6 hindistan cevizi bırakın. 

Rahu 8.evde 

Çözümler 

1. Gümüşten bir kare parça tutun.. 

2. Saunf uyku yastık altında tutmak olmalıdır iken. 

3.Elektrik departmanlarında çalışmayın. 

Rahu 9.evde 

Çözümler 

Altın kullanın. 

Köpek besleyin ve koruyun. 

 

Rahu 10.evde 

Çözümler 

Mavi ya da siyah şapka kullanın. 

2. Kör insanları besleyin. 

Rahu 11.evde 

Çözümler 

1. Aşınmış demir, ya da gümüş kaptan su için. 

2. Bir hediye olarak herhangi bir elektrik donanımı almayınız. 

3. Bir fil şeklinde mavi safir, fildişi ya da oyuncak tutmayın. 

 

Rahu 12.evde 

Çözümler 

1. Mutfaktan kendiniz yemek alın. 

 



10. Ketu: Etkileri ve Çareleri 

Ketu 1.evde 

Çözümler 

Maymun besleyin. 

Ketu 2.evde 

Çözümler 

2. Karakter zayıflıklarından uzak durmalıdır. 

Ketu 3.evde 

Çözümler 

Safran kullanın. 

3. Akan suya pirinç bırakın. 

Ketu 4.evde 

Çözümler 

1. Köpek besleyin . 

Huzur için gümüş giyiniz. 

3. Akan suya sarı materyaller bırakın. 

Ketu 5.evde 

Çözümler 

1. süt ve şeker bağışlayın. 

2. Jüpiter'in ilaçlar yararlı olacaktır. 

Ketu 6.evde 

Çözümler 

Sol el parmakta altın yüzük bulundurun. 

2. Kulağınızda altın bir yüzük varken safranlı süt için. 

3. İri Köpek besleyin.  

Ketu 7.evde 

Çözümler 



1. İnsanlara yanlış vaaterde bulunmayın. Gururlu ve kibirli olmayın. 

Ketu 8.evde 

Çözümler 

1. Bir köpek besleyin. 

2. Herhangi bir tapınak ya kutsal bir yere siyah bir battaniye bağışlayın. 

3. Ganesha mantra okuyun. 

Ketu 9.evde 

Çözümler 

1. Bir köpek tutun. 

2. Evin her yerinde altın dikdörtgen bir parça bulundurun 

Kulağınıza altın küpe takın. 

Ketu 10.evde. 

Çözümler 

1. Gümüş pot içinde bal saklayın. 

2. Gruplu cinsel ilişki ya da zinadan kaçının 

4.Ay ve Jüpiter tedavi metotlarını kullanın. 

Ketu 11.evde 

Çözümler 

1. siyah köpek besleyin. 

Oniks taşı ya da Zümrüt kullanın. 

 

Ketu 12.evde 

Çözümler 

1.Ganesha mantra okuyun. 

2. Köpek besleyin. 

3. Karakter zayıflıklarından kaçının. 


