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Astro Takı Taşı ve Yantra Analizi
Adı ve Soyadı: Erkek Kişi (Analizlerden seçilmiştir)
Doğum Bilgileri : 23 Mart 1957 / İzmir / 15.10
Doğumda bölge saati : Z + 2
Başvuru sahibinin analiz konusundaki açıklaması :
“Merhaba, sitenizde gezegen enerjilerini düzelten taşlar konusunu okudum.
Benim için taş kullanmam faydalı mıdır ? Bu konuda çalışma yapar mısınız ?”

G İ R İ Ş
Doğum horoskopunda ve diğer önemli Bölüşümlü (divisional) haritalarda
yerleşim olarak zarar gören ve önemli yaşam alanlarında negatif etkiler veren
gezegenlerin enerjilerinin düzeltilmesi için Vedic astrolojinin en önemli uygulaması
astro takı taşları ve Yantra’lardır. Bunlara ek olarak “Mantras” adı verilen dualar da
vardır. Ancak bunlar inanç alanlarına girdikleri için sadece gezegenler ile ilgili
olanlar takı analizi ve sunumunda bilgi olarak verilmektedir.
Kariyer analizinde iki olgu vardır. Birincisi doğum haritasının yerleşimleri ve
transitlerin gösterdiği gelecektir. İkincisi ise dünyadaki karmik görev ve misyondur.
Bunlar bazen olumlu bazen olumsuz çalışır ve yaşadığımız periyot içinde hayatı
çekici ve hoş görür veya her şey ters gidiyor izlenimi ediniriz. Özellikle horoskopu
kariyer etkinliği ile donatılmış bir kişi için bu çok önemlidir. Haritada yerleşimler
veya yaşanan Dasa (Gezegensel periyot) başarı için uygun ve elverişli olmayabilir.
İşte böyle zamanlarda süreci yani Dasa’yı yöneten gezegenin veya küçük dasayı
(bhukti) yöneten gezegenin takı taşları ile güçlendirilmesi gerekir.
Neden Bazı Süreçlerde Her Şey Olumsuz veya Başarılı Gider ?
Doğum horoskopu güçlü bir yapıya sahip ise zararlı transitler ve olumsuz
Dasa’lar (Gezegensel periyotlar) olayları bir dereceye kadar etkiler. Yani yine
insanın etkilenen yaşam evi ile bağlantılı alanlarda olaylar negatif etkilenir ama
bunlar insanın sırtını yere getirecek kadar zararlı olmazlar. Oysa, eğer doğum
haritasında yerleşimler negatif enerjilerden kolay etkilenecek gibiyseler kötü bir
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süreçte her şey ters gitmeye başlar. Adeta insanın eli neye değse onu bozduğu ve
zarar verdiği görülür. Bunun tersi olarak haritanın gücüne ve yerleşimlerine bağlı
olarak da olumlu Dasa ve transitlerde yaşam değişmeye başlar ve ters giden olaylar
düzelme yoluna girer. Beklenmedik iş teklifleri, terfi veya yükselmeler ortaya çıkar.
İşte bunlar bize yaşadığımız her şeyin kaderimizle bağlantılı olduğu gerçeğini kabul
ettirir.
Bu noktada son olarak şunları belirtelim;
a) Olumlu bir doğum horoskopuna sahip olmak yaşama talihli başlamak
demektir. Hayatın insana sunacağı en büyük ödüldür.
b) Olumlu bir horoskop ile hayatın en verimli çağlarında iyi Dasa’lar içinde
yaşamak hayatın başka bir ödülü veya ikramiyesidir.
c) Normal bir doğum horoskopu ile iniş çıkışlı gezegen etkilerinde yaşam
hayat ile savaşmayı ve horoskopun zararlı yerlerini düzeltmek uğraşı ile geçer. Tüm
bunlar karma sonucudur ve çekilen eziyetlerin karmamızı olumlu etkileyeceği
söylenir. Sonuç olarak bu hayata isteyerek sahip olmadığımıza göre karmanın var
olmanın asıl amacı olduğu söylenebilir!
İşte böyle zamanlarda bozucu etkiler enerjiler olduğundan bunları
düzeltecek veya ıslah edecek başka çeşit enerjiler gerekir. Binlerce yıllık astroloji
geçmişinde bunun pratik çözümü bazı takı taşlarını kullanmakla başarılmıştır.

VEDİC ASTROLOJİ SİSTEMİNDE TAKI ANALİZİ
Kariyer ve maddi başarı alanlarında yaşam olaylarını destekleyen ve giderek
büyümeyi (yükselmeyi) sağlayan en önemli gezegen JÜPİTER sayılır. İyi bir
yerleşime sahip ve Yoga yapan Jüpiter tüm yaşamı destekler ve insana başarıgönenç verir. Horoskopta iyi yerleşime sahip olmayan Jüpiter’in tüm yaşam boyu
desteklenmesi ve enerjilerinin düzeltilmesi gerekir. O halde gezegen enerjilerinin
düzeltilmesi konusunda ortaya iki sonuç çıkıyor ;
A) Tüm yaşam boyu enerjisi düzeltilmesi gereken gezegen
B) Dasa periyotunda enerjisi düzeltilmesi gereken gezegen
Bu konuda Doğum haritasında en güçlü gezegenin (Anukul-Graha)
düzeltilmesi veya en zayıf gezegenin (Pratikul-Graha) düzeltilmesi (ıslah) olarak iki
durum ortaya çıkar. Astrologlar genel olarak zayıf gezegenin Dasa içinde
güçlendirilmesi yolunu seçerler. Bu konuda Yükselen Burç yerleşimi de önemli rol
oynar.
Şimdi, Başvuran kişinin Doğum horoskopu (Rashi) ve Kariyer Haritası
(Dasamsa) üzerinde tüm yaşam boyu düzeltilmesi gereken bir gezegen var mı
araştıralım ve buna uygun takı taşı ve Yantra önerelim.
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HOROSKOPLAR

BALIK
8.Ev
VENÜS
GÜNE
MERKÜR
KOVA
7.Ev

KOÇ
9.Ev
KETU

BOĞA
10.Ev
MARS

RASİ

İKİZLER
11.Ev

BALIK
12.Ev

YENGEÇ
12.Ev

KOVA
11.Ev

KOÇ
Yük.Burç
MARS

BOĞA
2.Ev

İKİZLER
3.Ev
RAHU

YENGEÇ
4.Ev
AY

NAVAMSA
OĞLAK
6.Ev

YAY
5.Ev
AY

ASLAN
Yük.Burç
1.Ev

AKREP
4.Ev
SATÜRN

TERAZİ
3.Ev
RAHU
Arudha

BAAK
2.Ev
JÜPİTER

OĞLAK
10.Ev
JÜPİTER
SATÜRN
YAY
9.Ev
KETU

ASLAN
5.Ev
VENÜS
AKREP
8.Ev

TERAZİ
7.Ev
MERKÜR

BAAK
6.Ev
GÜNE

Başvuru sahibine ait Vedic Rashi (Doğum) ve Navamsa Haritaları

Vimsottari Dasa Tablosu
Ketu Dasa : 23 Mart 1957
Venüs dasa : 28 Nisan 1957
Güneş Dasa : 28 Nisan 1977
Ay Dasa : 28 Nisan 1983
Mars Dasa : 28 Nisan 1993
Rahu Dasa : 27 Nisan2000
Jüpiter Dasa : 28 Nisan 2018
Satürn Dasa : 28 Nisan 2034
Merkür Dasa : 28 Nisan 2053

Yukarıdaki Vedic Rashi haritası için JÜPİTER yerleşimi Başak burcunda
olduğundan düşüşte sayılır. Başak burcu, gezegenin yönetici olduğu Balık burcuna
göre karşıt burçtur. Jüpiter Navamsa haritasında da düşüşte olduğu Oğlak
burcundadır. Halen yaşanan Dasa (Büyük periyot) RAHU’dur ve bunun ardından 28
Nisan 2018 tarihinde “Jüpiter Dasa” başlayacaktır.
Bu durumda Jüpiter takı taşı (sarı safir) hem haritalarda zayıf olan
Jüpiter’i güçlendirecek hem de 2018 –2034 arasında yaşanacak Jüpiter Dasa için
vazgeçilemez takı taşı olacaktır. Jüpiter güçlendirmesinin diğer önemli haritalardan
bir tanesi olan “Dasamsa” (Kariyer) haritasında gerekmesi durumuna bakacağız.
Aşağıda Başvuru sahibinin Dasamsa (Kariyer) Haritası görülüyor.
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KOÇ
9.Ev
MARS AY

BOĞA
10.Ev
JÜPİTER

Dasamsa
(Kariyer) Haritası

İKİZLER
11.Ev

YENGEÇ
12.Ev
RAHU
ASLAN
Yük.Burç
1.Ev

AKREP
4.Ev

TERAZİ
3.Ev

BAŞAK
2.Ev

Başvuru sahibine ait Dasamsa (Kariyer) Horoskopu

Dasamsa haritasında JÜPİTER Kariyer evinde (10.ev-Boğa) yerleştiğinden
gücünün yükseltilmesi gerekir. Zira gezegen Vedic kurallarına göre Boğa burcunda
“Düşman” burçtadır. Yani burada güç kaybeder. Kariyer haritasında zararlı 12.evde
yerleşen ve halen yaşanan Dasa yöneticisi olan RAHU (Yengeç) haritaya olumlu
enerjiler vermesi için desteklenmelidir.
Kariyer haritasında Boğa burcunda yerleşen Jüpiter bulunduğu yerden Vedic
kurallarına göre Para evi (2.ev-Başak) ve İş evi (6.ev-Oğlak) ile görünüm yaparak iş
hayatında çok önemli alanları etkiliyor. Şu halde Kariyer haritasına göre Jüpiter
yaşam boyu desteklenmelidir.
NARAYANA DASA’YA GÖRE JÜPİTER ENERJİLERİ

Burada Başvuru sahibinin yaşadığı Narayana Dasa için haritasında ve Dasa
(mahadasa) tablosunda Jüpiter durumunu kısaca araştıracağız. Narayana Dasa için
Başlangıç burcu (Dasa Rasi) KOVA olup halen yaşanan Dasa Rasi “İKİZLER” olur. Bu
durumda Doğum haritasında (Rashi) İkizler evi Yükselen burç (1.ev) olacaktır.
BALIK
10.Ev
MER VEN
GÜNEŞ
KOVA
9.Ev

KOÇ
11.Ev
KETU

BOĞA
12.Ev
MARS

Narayana Dasa
Haritası

OĞLAK
8.Ev

YAY
7.Ev
AY

İKİZLER
Yük.Burç
1.Ev
YENGEÇ
2.Ev
RAHU
ASLAN
3.Ev

AKREP
6.Ev
SATÜRN

TERAZİ
5.Ev
RAHU

BAŞAK
4.Ev
JÜPİTER

Narayana Dasa için hazırlanan İkizler Yükselen haritası

Yukarıda görülen Narayana Dasa için Yükselen İkizler haritasında 1.Ev İkizler
olunca Jüpiter yerleşimi 4.Ev (Başak) oluyor.
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Jüpiter 4.evde Başak burcunda köşe evlerin (7.ev-10.ev) yöneticisi olarak
güçlüdür. Ancak burada yani Başak burcunda düşüştedir. Gezegen bu evden kariyer
evi ve yönettiği Balık burcu (10.ev) ile görünüm yaptığından özellikle Dasa içinde
çok önemlidir. Aşağıda Narayana Dasa için Maha Dasa tablosu verilmiştir.

Doğum Haritası (Rashi) için Narayana Dasa Tablosu

Yukarıda görülen Narayana Dasa (Büyük Dasa-mahadasa) tablosunda
yaşanan İkizler Rasi “Ge” yani İkizler burcudur. Bundan sonra yaşanacak Dasa Akrep
(Sc) olacaktır. İkizler Dasa Rasi 24.03.2014 tarihine kadar sürecektir.
Narayana Dasa tablosunda İkizler Yükselen olduğunda Jüpiter büyük önem
kazanıyor. Zira hem kariyer evi (10.ev-Balık) yöneticisidir hem de 4.evde yerleşerek
doğrudan kariyer olaylarını etkiliyor. Daha sonra başlayacak ve 2020 yılına kadar
sürecek Akrep Narayana Dasa için Jüpiter Para evi (2.ev-Yay) yöneticisi olarak
11.evde (Başak) yerleştiğinden yine büyük önem taşıyor. Zira 11.ev kariyer ve para
konularında etkili bir yerdir. Burada yine düşüşte olduğu Başak burcunda
olduğundan gezegen desteklenmelidir. Bunun yolu da astro takı taşı ve Yantra
kullanmakla olur.
Sonuç olarak yaşanmakta olan periyot ile tüm hayatı etkileyecek bir
gezegen olan Jüpiter enerjilerinin desteklenmesi ve düzeltilmesi (ıslahı) gerekiyor.
Daha başarılı bir gelecek ve kariyer olayları için bunun faydası olacaktır.
YAŞAMDA TALİHİ GÜÇLENDİRECEK TAKILAR

Yukarıda Jüpiter taşı olan Sarı Safir görülmektedir.
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Başvuru sahibi için haritasında zayıf gezegen JÜPİTER olduğundan enerjisinin
tüm hayat boyunca güçlendirilmesi yararlı olacaktır. Bunu başarmak için seçilecek takı taşı
“Sarı Safir” olacaktır. En az 3 karatlık Sarı Safir taşı altından montür üzerinde olmalıdır.
Yüzük erkeklerde sağ el işaret parmağında takılır. Bu taş talihi destekler, şans getirir.
Kariyer ve maddi alanlarda çok yararlıdır.

Taş ilk kullanımda pastörize olmayan süt içinde ve ardından temiz su içinde
yıkanmalı ve ilk kullanımda Güneş doğuşundan 1 saat sonra tercihan Perşembe günü
parmağa takılmalıdır. Temizlemede kullanılan sütün sağılmış ve kaynatılmamış süt
olması gerekir. Yine ilk kullanımda bedenin yıkanması önerilir.
Jüpiter takı taşının ilk takılmasında Hintliler aşağıdaki mantrası en az 11
defa okumayı tercih ederler. Bunu da bir ek bilgi olarak veriyoruz.
" Om Gram Greem Grom sah Guruve Namah "

YAŞANAN RAHU DASA İÇİN TAKI TAŞI
Halen yaşanan büyük Dasa RAHU olup
Dasa boyunca enerjilerinin
düzeltilmesi genel olarak tüm yaşam alanlarında faydalar sağlar. Rashi haritasında
Rahu 3.evde (Terazi) ve Arudha Yükselende (AL) yerleştiğinden etkisi önemlidir.
Dünyevi konularda insana motivasyon, hırs ve arzular verir. Rahu aynı zamanda
yerleştiği evden 7.ev-Kova (evlilik-ortaklık), 9.Ev-Koç (Talih) ve 11.Ev-İkizler
(Girişimler-hedefler-arzuların tatmini) ile görünüm yaparak diğer yaşam alanlarını
da etkilemektedir. Bu durumda Rahu’nun desteklenmesi yararlıdır.
Halen yaşanan İkizler Narayana Dasa haritasında Rahu 5.evde kalıyor. Ancak
daha sonra 2014-2020 arasında yaşanacak Akrep (Sc) Narayana Dasa periyotunda
Rahu 12.evde kalıyor. Narayana Dasa periyotu için Rahu’nun 12.evde yerleşmesi
olumsuzdur. Bu durumda Rahu’nun zararlı enerjilerinin takı taşı ve Yantra ile
düzeltilmesi tercih edilmelidir.

Rahu için takı taşı olan Lal (Hessonite) görülüyor

Rahu taşı olan Lal taşı en az 3 karatlık olacak ve altın bir montör üzerinde
veya boyna takılacak bir zincirde taşınacaktır. Yüzük olursa erkeklerde sağ elin orta
veya serçe parmağında takılır.
Rahu taşı ilk kullanımda pastörize olmayan süt içinde ve ardından temiz su
içinde yıkanır. İlk kullanımın tercihan Çarşamba sabahı Güneş doğumunda olması
seçilir. Beden tüm olarak yıkanarak taşın ilk takılması sağlanır. Hintliler taşın ilk
takılmasında aşağıdaki Mantras’ı en az 11 defa okurlar. Bu bir Vedic uygulamasıdır.
" Om Bhram Bhreem Bhrom sah Rahave Namah "
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YANTRA
Yaşanan RAHU Dasa için kullanılacak Yantra aşağıda gösterilmiştir. Yantra
gümüş bir plaket veya bakır üzerinde hazırlanıp boyunda taşınabilir. Bunlar tercih
edilmezse yazıcıdan bir kağıt üzerinde çıktı alınarak çalışma masasının üzerinde
konulabilir.

RAHU için Yantra

Rahu Yantra’da mistik sayı grubu 36 olup tamamı 108’ dir.

Genel olarak güçlenmesi gereken Jüpiter için de Yantra aynı şekilde
hazırlanıp kullanılabilir. Aşağıda Jüpiter Yantra verilmiştir.

Jüpiter için Yantra

Jüpiter Yantra 27 toplam sayı grubundan oluşur ve genel toplam 81’dir.
Yantra’ları boyunlarında gümüş bir zincire takılı olarak taşıyan pek çok insan vardır.
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ÖZEL BİR DURUM

Buradaki Vedic Rashi haritasında Yükselen Burç Aslan olduğundan özel bir
durum vardır. Aslan burcunun yönetici gezegeni Güneş zararlı evde (8.ev-Balık)
yerleşmiştir ve nerjisinin tüm yaşam boyu düzeltilmesi gerekir. Bunun için
kullanılacak astro takı taşı “kırmızı yakut” olacaktır.
Taş 2 karattan ufak
olmamalıdır. Ancak bu durumda ortaya takı taşı uyumsuzluğu çıkıyor. Güneş ile
Rahu uyuşmaz ve bunlara ait taşlar aynı zamanda takılmaz. İşte bunu düşünerek
yaşanan Rahu Maha Dasa içinde Güneş taşı ile Rahu taşı arasında bir tercih
yapılmalıdır. Yönetici bir iş adamı için Güneş taşının seçilmesi daha doğrudur.
Aşağıda Güneş Yantra verilmiştir.

Güneş Yantra
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