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న్యూమరాలజీ - వృత్తి  ఉద్యూగాలు 

 

నెంబర్ -1 

తతవ ము                                 : అగ్ని  

దిక్కు                                       : తూర్పు  

జాతి                                         : క్ష(తియ 

స్వ భావము                             : (కూరము 

కాల పురష అెంగము             : హృదయము 

ఒకటవ స్ెంఖ్య క్క అధిపతి సూరయ  గ్గహాము. ఈ స్ెంఖ్య  అధికారాన్ని  

తెలియజేయును. ఈ ఒకటవ స్ెంఖ్య లో జన్నమ ెంచిన వాళ్ళు  

స్ెంఘములో మెంచి గుర్తెంపు వెంటెంది. ఉని తమైన లక్ష్యయ లతో 

ముెందుక్క వెళ్ళుతార్ప. మెంచి సి్థరమైన అలచనలు ఉెంటాయి. వీర్ప 

గ్పభుతవ  లేక గ్పవేట్ స్ెంసి్లలో ఉని తదికారము గల ఉదయ గాలు 

చేస్తత ర్ప. 

 

నెంబర్ – 2 

తతవ ము                                 : జల 

దిక్కు                                       : ఉతతరము 

జాతి                                         : వైశ్య  

స్వ భావము                             : సౌమయ ము 

కాల పురష అెంగము             : చాతి భాగము 
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రెండవ వ స్ెంఖ్య క్క అధిపతి చెంగ్ద గ్గహాము. ఈ స్ెంఖ్య  

చెంచలతావ ని్న  తెలియజేస్తెంది. వీర్ప ఉహ లోకములో ఎక్కు వగా 

వివాహార్స్తత ర్ప. ఒక చోట సి్థరతవ ము ఉెండదు. వీర్కి సి్థరతవ ము 

వెంటే మెంచి అభివృదిిలోకి వస్తత ర్ప. వేర్పలో 85% జల 

స్ెంబెందమర్యు ఆహార స్ెంబెంద వాయ పారాలలో జీవనోపాధి 

వెంటెంది. 

 

నెంబర్ – 3 

తతవ ము                                 : వాయు 

దిక్కు                                       : పడమర 

జాతి                                         : గ్బహామ న 

స్వ భావము                             : సౌమయ ము 

కాల పురష అెంగము             : తోడ 

3 వ స్ెంఖ్య క్క అధిపతి గుర్ప గ్గహాము. ఈ స్ెంఖ్య  జాానము గుర్ెంచి 

తెలియజేస్తెంది. జాానము కోస్ము దేశాలు తిర్పగుతార్ప. వీర్లో 

కెందర్ప రచన రెంగములో, మెంచి గ్పతిభ చూపిస్తత ర్ప. టీచర్్ , 

లాయర్్ , అలాగే జ్యయ తిషయ ములో కూడా రాణిస్తత ర్ప. 

 

నెంబర్ – 4 

తతవ ము                                 : అగ్ని  

దిక్కు                                       : తూర్పు  

జాతి                                         : క్ష (తియ 

స్వ భావము                             : గ్కూరము 

కాల పురష అెంగము             : హృదయము 
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4 వ స్ెంఖ్య క్క అధిపతి రాహు గ్గహాము. ఈ జాతక్కలక్క  స్వ ెంత 

విషయాలపైన ఎక్కు వగా వెంటెంది. స్తవ ర ధము కెంచెము ఎక్కు వగా 

వెంటెంది. ధన స్ెంపాదన కరక్క (పాక్కలాడుతూ  వెంటార్ప. వీర్లో 

ఎక్కు వగా వాయ పారాలలో స్థతర పడుతార్ప. కెందర్ప కెంప్యయ టర్పు  

చెెందిన రెంగాలలో ఉదయ గాలు చేస్తెంటార్ప. 

 

నెంబర్ – 5 

తతవ ము                                 : భుతతవ ము 

దిక్కు                                       : ఉతతరము 

జాతి                                         : వైశ్య  

స్వ భావము                             : దవ ెందవ  

కాల పురష అెంగము             : భుజము 

5 వ స్ెంఖ్య క్క అధిపతి బుధ గ్గహాము. ఈ జాతక్కలు తమ మాట 

చాతురయ ముతో అెందర్న్న ఆకటుక్కెంటార్ప. ఉని త విదయ లను 

అభయ స్థెంచును. విజాానము కోస్ము శాస్త్స్తత లను చదువతార్ప. వీర్ప 

బోధనా వృతితలో, జరి లిస్టు, ప(తిక రెంగములో,          (కీడలు, కళల 

పటు ఆస్కి త వెంటెంది. 

 

నెంబర్ – 6 

తతవ ము                                 : జల 

దిక్కు                                       : ఆగిే య 

జాతి                                         : గ్బహామ న 

స్వ భావము                             : సౌమయ ము 

కాల పురష అెంగము             : ముఖ్ము 
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6 వ స్ెంఖ్య క్క అధిపతి శుగ్క గ్గహాము. ఈ జాతక్కలు విలాస్వెంతమైన 

జీవితాని్న  ఆనెందెంగా అనుభవిస్తత ర్ప. కతత వయ క్కత లతో సి్న హాము 

పెంచుక్కెంటార్ప. వీర్ప స్ెంగీతము, నాటయ ము వెంటి రెంగాలలో 

ఇషుము వెంటెంది. చీరలు, నగలు, సౌెందరయ  స్తదనలు వెంటి 

వాయ పారలలో ఇషుము వెంటెంది. 

 

నెంబర్ – 7 

తతవ ము                                 : జల 

దిక్కు                                       : వాయువయ ము 

జాతి                                         : మ్లుచచ  

స్వ భావము                             : సౌమయ ము 

కాల పురష అెంగము             : పొటు 

7 వ స్ెంఖ్య క్క అధిపతి కేతు గ్గహాము. ఈ జాతక్కలు ఒకర్న్న 

నొపిు ెంచక్కెండా చలా జాగ్గతతగా మాటాు డుతార్ప. వీర్ప మత స్ెంబెంధ 

విషయాలలో ఎక్కు వగా ఆస్కి త వెంటెంది. కానీ బెంధువలతో 

అెంతగా స్ెంబెంధాలు వెండవ. వీర్కి కలు నా శ్కి త ఎక్కు వగా 

వెంటెంది. వీర్లో ఎక్కు వగా జ్యయ తిషయ ము, ప(తిక  రెంగాలలో, రచన 

రెంగాలలో డాన్్స , మర్యు స్థన్నమా రెంగాలలో సి్థర పడుతార్ప. 

 

నెంబర్ – 8 

తతవ ము                                 : వాయు 

దిక్కు                                       : పడమర 

జాతి                                         : శూగ్ద 

స్వ భావము                             : సౌమయ ము 
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కాల పురష అెంగము             : మోకాలు 

8 వ స్ెంఖ్య క్క అధిపతి శ్న్న గ్గహాము. ఈ జాతక్కలక్క ధైరయ  

స్తహస్తలు ఎక్కు వగా ఉెంటాయి. బహుముఖ్ గ్పజ ాశాలుర్పగా పేర్ప 

వస్తెంది. వీర్ప పటుదలతో స్వ యము కృషితో అభివృదిధలోకి వస్తత ర్ప. 

వీర్లో ఎక్కు వగా గవరి మెంట్, ఐరన్స, ఇెంజనీర్ెంగ్, భూ స్ెంభెంద 

వాయ పారాలలో సి్థర పడుతార్ప. 

 

నెంబర్ – 9 

తతవ ము                                 : అగ్ని  

దిక్కు                                       : దక్షిణ 

జాతి                                         : క్ష(తియ 

స్వ భావము                             : (కూరము 

కాల పురష అెంగము             : తల 

9 వ స్ెంఖ్య క్క అధిపతి క్కజ గ్గహాము. ఈ జాతక్కలక్క కోపము  

ఎక్కు వగా వెంటెంది. వీర్కి ఆతమ  విశావ స్ము ఎక్కు వగా వెంటెంది 

కానీ కోపము వలన బెందు, మి(తులక్క  దూరము అవతార్ప. 

స్మస్య లు వచిచ నపుు డు స్రైన న్నరణయాలు తిస్లుెంటార్ప వీర్ప 

పోలీస్ట, మిలటరీ, స్థవిల్ ఇెంజనీర్ెంగ్, భూ స్ెంబెంద  వాయ పారాలు 

కలిస్థ వస్తత యి         

 

న్యయ మరాలజీలో youtube వీడియోలు చేయడెం జర్గ్నెంది. ఈ 

వీడియోలు చుస్నత న్యయ మరాలజీ గుర్ెంచి మెంచి పర్జాానెం వస్తెంది 

అన్న ఖ్చిచ తెంగా చెపు గలను. 

 

విడియో 1:  https://youtu.be/YGy0903eGX0 

https://youtu.be/YGy0903eGX0
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ఈ విడియోలో ధన సంపాదన ఎలా వంటంది అనే విషయము 

గురంచి 1 నండి 31వ తేదిలలో జన్మ ంచిన వార గురంచి డెస్టనిీ 

మరయు సోలార్ మంత్ ప్రకారము ఉదాహరణలతో వివిరంచడము 

జరగంది. 

 

విడియో 2:  https://youtu.be/-hJqMsIG2V0 

ఈ విడియోలో  సోలార్ మెంత్స్  గ్పకారెం – పుటిున తేదిలోన్న 

స్ెంఖ్యాలను బటిు అదృషు స్ెంఖ్య ల గుర్ెంచి వివర్ెంచాను. 

ఈ వీడియో చూస్థన తర్పవాత, మీర్ప మీ యొకు  అదృషు స్ెంఖ్య లను 

సోలార్ మెంత్్స  ద్వవ రా లెకిు ెంచవచచ న్న నేను ఖ్చిచ తెంగా 

చెపు గలను. 

 

విడియో 3:  https://youtu.be/-SJTT8KOg94 

ఈ విడియోలో  అడావ న్ు డ్  న్యయ మరాలజీ పదితిలో  ఎపుు డు 

వివాహెం జర్పగుతుెంది అన్న వివర్ెంచడెం జర్గ్నెంది. 

అడావ న్ు డ్  (పీడికి ువ్ న్యయ మరాలజీ పదధతిన్న అరెిం చేస్కోగలిగ్నతే  

న్యయ మరాలజీ పదితిలో మాయ రేజ్ ఎపుు డు జర్పగుతుెంది అన్న 

చెపు గలర్ప. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/-hJqMsIG2V0
https://youtu.be/-SJTT8KOg94
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Course Details  

 

1. Advanced Techniques of Predictive KP Astrology 

1. Education 

2. Marriage – 1st & 2nd Marriage, Divorce, Love 

Marriage 

3. Child Birth Astrology and Progeny Rules of Wife and 

Husband 

4. Professions – Government Job or Private Job 

5. Business Astrology 

6. Financial Astrology 

7. Abroad Astrology 

8. Longevity 

9. Basic Rules of Medical Astrology 

10. Timing Of Events Using Vimshottari  Dasha 

11. Concept of Significators Method 

12. How to Select Fruitful Significators 

13. Horary Astrology 

14. Ruling Planets 

15. Important Degrees 
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2. Advanced Techniques of Predictive Numerology 
• How to Calculate Solar Months 

• Concept Of Solar Months 

• Concept of Monthly Prediction 

 

3. Birth Time RECTIFICATION Course 

• Concept of Ruling Planets 

• Easy method of Birth Time Rectification in KP 

Astrology 

• Online and offline Intensive Teaching and Training 

with Timing of Events. 

• Language: Telugu and English. 

 

                                                                                                                 
 

 

 

 


