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Bu kitabın yazılmasındaki temel neden,
Türkiye'de bu güne kadar süren Astroloji ko
nusunda kaynak yetersizliği ve başvuru ni
teliğini taşıyan hemen hiç bir kitabın bu
lunmamasıdır. Bu kitap, yeterince· kaynak
incelendikten ve titiz bir çalışma sürecinden
sonra oluştu, gelecekte kitabımın içeriğinden
daha zengin başka kitaplar yayınlanana
kadar umanın önemli bir başvuru kaynağı
olarak kullanılacaktır. Ayrıca bu güne kadar,
yurdumuzda hemen hiç yayınlanmamış olan
gelecekle ilgili yorumlar bölümünün de bu ki
tapta yer alması galiba yararlılığını biraz
daha arttınyor.
Tüm istismarlara ve yanlış anlaşılmalara
rağmen Astroloji'nin ciddi ve yararlı olduğu,
bu kitapla biraz daha anlaşılabilir ve sanırım
zararların giderilebilmesi için doğruların or
taya konması iyi olacaktır.
İsmine uygun bir kaynalt veya bir re
ferans kitabı olacağını siz Astroloji dost
larının
kitaplıklarınızda
severek
sak
layacağınızı şimdiden hissediyorum. Ama
galiba, yabancı dili olmayan veya dış kay
naklara ulaşamayan Astroloji meraklılaf1:
buna en çok sevinenler olacaktır.
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ÖNSÖZ
Merhaba astroloji dostları. Astroloji'ye Almanya'da başladıktan
sonra, Türkiye'ye geldiğim ilk dönemlerde, bu konuda yabancı
dilin ne kadar önemli olduğunu anlamam pek uzun sürmedi.
Çünkü yerli kaynakların yetersizliğini gördükçe (zaten 70'li
yıllarda her konuda kaynak bulmak çok zordu) en azından bir dil
bilmekle

ne

şükrediyordum.

kadar

şanslı

Ayrıca,

olduğumu
küçük

düşünüp

Tanrı'ya

çalışma

gnıbu

bir

oluşturabilmemiz bir diğer avantaj olmuştu, birlikte Astroloji ve
Okült felsefe çalışmalarımızı sürdürüyorduk.

O

dönemlerin

anısına şimdi aramızda olmayan çok sevdiğim Nazım Güven'i de
bu arada rahmetle anmak istiyorum. Sonuçta buraya ve bu kitaba
kadar geldik.
Bu kitabı yazmamdaki temel neden, Ti.irkiye'de bu güne kadar
süren Astroloji konusunda kaynak yetersizliği ve başvunı ni
teliğini taşıyan hemen hiç bir kitabın bulunmamasıdır. Bu kitap,
yeterince kaynak incelendikten ve titiz bir çalışma sürecinden
sonra oluştu, gelecekte kitabımın içeriğinden daha zengin başka
kitaplar yayınlanana kadar umarım önemli bir başvunı kaynağı
olarak kullanılacaktır. Ayrıca bu güne kadar, yurdumuzda hemen
hiç yayınlanmamış olan gelecekle ilgili yorumlar bölümünün de
bu kitapta yer alması galiba yararlılığını biraz daha arttırıyor
Tüm istismarlara ve yanlış anlaşılmalara rağmen Astroloi'nin

ciddi ve yararlı olduğu, bu kitapla biraz daha anlaşılabilir ve
sanırım zararlının giderilebilmesi için doğruların ortaya konması
iyi olacaktır.
İsmine uygun bir kaynak veya bir referans kitabı olacağını siz
Astroloji

dostlarının kitaplıklarınızda severek saklayacağınızı

şimdiden hissediyorum. Ama galiba, yabancı dili olmayan veya
dış kaynaklara ulaşamayan Astroloji meraklıları buna en çok se
vinenler olacaktır.
Değer Çelik 1994
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ASTROLOJİNİN TANIMI ve TARİHÇESİ
AS1ROLO]İNİN TANIMI
Astroloji; kozmos içerisindeki güçlerin (ki bu en yakın an
lamda Güneş sistemindeki planetlerdir) genel seviyede dünya
üzerindeki enerjilerin şekillenmesi (makro kozmos), insanın ve
insan topluluklarının (mikro kozmos) üzerindeki etkilerini ve
sonuçlarını yorumlayan bir düşünce sistemidir.
Astrolojinin matematiksel bir temele sahip olduğunu, ast
ronomi ile paralel çalışmalarında görebiliriz. Yıldız hareketleri,
yıldız konumlar ve birbiri ile olan ilişkilerini Astronomik
gözlemlerle bulunmuş olan Efemerislerde bulunız. Bu ise Ast
rolojinin gerçek anlamda pozitif temellere sahip olduğunu
gösterir.
Astrolojinin ikinci boyutu ise, anlamındadır. Yıldızların ha
reketleri matematik olarak hesaplanabilmeleri dışında, enerjilerin
oluşturabileceği etkiler, astrolojinin gelişimi ile oluşmuş kav
ramlardır ve yorurnsaldır; kültürdür.
Astrolojide çokça karşılaşacağımız bir kelime de Zodyak'dır,
bunun Türkçe karşılığı ise Burçlar Kuşağı'dır. Gerçek kelime
anlamında zodyak hayvanlar dairesi anlamına gelmektedir. Bu
burçlar kuşağı bizim galaksimizde (Samanyolu) çeşitli isimlerle
adlandırılmış takımyıldızlar dizilimidir. Bu dizilim galaksimizin
orta çizgisine (Ekvator) +8° ve -8° lik kesişme ile bir yörünge
üzerinde sıralanmıştır.

ASTROLOJİNİN TARİHÇESİ
İnceleyebildiğimiz dünyanın ilk medeniyeti, M.Ö. üçbinli
yılların başlarında şimdiki Irak da olan Tegris ve Euphrates (Dicle
ve Fırat) nehirleri boyunca ortaya çıkmıştır. Buradaki insanlar
kendi ülkelerini; Sümer'i oluşturdular. Aniden ve açıklanması güç
bir şekilde büyük bir topluluk olmaya başladılar. Bu iki önemli
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nehrin kıyısında kurulmuş olan şehirlere, güneşte kurutulmuş
nığlalarla duvarlar çektiler. Geniş sulama kanal şebekesi ile
oluştunılan verimli arazi sayesinde bol buğday, mısır ve susamda
yetiştirdiler. Odun , taş ve maden gibi gereksinimlerini komşuları
ile ticaret yaparak karşıladılar. O zamandaki şehirlerin zenginliği,
yaşamın rahatlığı, yıldızlarla çalışmak için uygun fırsat ve
dürtüleri ortaya çıkardı. Oluşan bu rahipler sınıfı aynı zamanda
ilk astrologlar topluluğuydu.
Sümerler yüzlerce tanrıya taparlardı. Ancak bunların arasından
küçük bir tanrı ve tanrıça grubu daha fazla önem ve güç kazandı.
Sümerler, göktannsı An ve yer tanrısı Ki'nin Namnu'nun so
yundan geldiğine inanıyorlardı. Onların birlikteliğinden hava
tanrısı Enlil doğmuştur. Bu üç tanrı An, Ki, Enlil yüce üçlüyü
biçimlendirir.
Ancak tanrısal doğuş Enlil'in doğumu ile durmamıştır. Enlil'in,
Ninlil'e (hava tanrıçası) aşık olması ve onu baştan çıkarıp, hamile
bırakmasıyla devam etmiştir. Kaynaklar Ninlil'in yaradılışı ve ne
reden geldiği hakkında hala net bir yanıt verememektedir.
Bu arada Ninlil, Ay tanrısı Nanna'yı doğurdu. Nanna'nın kansı
olan Ningal; güneş tanrısı Unı ve Venüs olarak adlandırdığımız
parlak yıldızın tanrıçası İnna'yı doğurdu.
Nanna, Utu ve İnanna yüce astarl üçlü An, Ki, Enlil üçlüsüne
göre, ikincil önemde olmalarına rağmen, insanlık tarafından
kendi ışıklarıyla karanlığı kovma sorumluluğunu taşımaları
açısından daha fazla önemsendiler ve sevildiler.
Ay, Güneş ve Venüs, Sümerler tarafından diğer tanrı tanrıçalar
gibi, insan formunda insani duygulan ve gereksinimleri olan
varlıklar gibi biçimlendirildiler. Tanrılara yiyecek sağlamakla
görevli olan sığır tanrısı Lahar ve tahıl tanrıçası Ashnan'ın
görevleri başında uyuya kalmaları Namnu ve doğum tanrıçası
Ninmah'ın tek amaçlan tanrıların beslenmesi için tahıl ve adak
hayvanları sunmak olan çamurdan insanı yaratmasına yol açtı.
Bu nedenle Sümerler kendilerinin tanrıların kölesi olduğuna
inanıyorlardı.
Sümerler, dünyayı tatlı su okyanusunda yüzen, gökyüzüne
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uzanan yüzeysel dağlan olan bir düz, yassı olarak hayal eder
lerdi. Ay tanrısı Narına bir kayıkla cennete giderken
düşünülürdü, güneş tannsı Utu bir savaş arabası kullanıyordu.
Yeraltı ise ölülerinin ruhlarının saklandığı dönüşü olmayan ve
yedi duvar ile çevrili sonsuz ve karanlık bir mağaraydı. Bu sıkıcı
yeraltı dünyası INANNA'nın kızkardeşi ERESHKİGAL ve onun
kocası olan savaş tanrısı MERGAL tarafından yönetilirdi.
Başlıca 1 3 Sümer kentinin sahibi ve her kentin gereksinimlerini
karşılayan kendi tanrısı ve tanrıçası vardı. NANNA, Ur kentinin,
UTU, Sippur ve Larsa'nın ve İNANNA Uruk kentinin baş
tanrılanydılar.
Şehrin kralının bu tanrı ve tanrıçalar tarafından yönetime ge
tirildiğine ve onların yeryüzündeki temsilcisi olduğuna inanılırdı.
Savaş sonunda bu şehrin zenginleşmesi doğal olarak o şehri tem
sil eden tanrının gücünü artırırdı.
M.Ö. 3000 yıllarının ortalarında LAGASH kentinin Ur, Uruk ve
Umma kentlerini yenmesi, Lagash'ın tanrısı olan NİNGIRSU'ya
büyük güç kazandırmıştı. Bunun neticesinde NİNGIRSU ilahi
tanrılanrı.
şampiyonu
diye
isimlendirilmiş
ve
ORİON
takımyıldızına kendi kimliğini vermişti.
M.Ö. 2400 yıllarında Sümer kentleri komşuları AKAD'lar
tarafından istila edildiklerinde büyük bir şok yaşadılar. Şimdiki
orta Irak'ta, Sümerlerin kuzey batısında yerleşik olan Akadların
medeniyetleri Sümerler ile aynıydı ve Sami dilini konuşuyorlardı.
Bu istilayı yöneten Kish kentinin kralı Sargon Akad im
paratorluğunu kurmasının yanında bu başarısını yönetici tanrıçası
olan Inanna'ya da aynı gücü yansıttı. Sargon'un hakimiyeti 55 yıl,
Akad imparatorluğu ise 1 yüzyıl daha sürdü.
M.Ö. 2230 yıllarında Akad imparatorluğunun çöküşü SIHAR KALİ - SIHARRI yönetimi sırasında meydana geldi. Bazı Sümer
kentleri Akad yönetiminden ayrıldılar. Akad orduları Zagros
dağlan doğusundan gelen, şefleri Guti olan istilacılar tarafından
yenildiler.
Bu savaşlı ve belirsizliklerle dolu dönemi M.Ö. 21 13 - 20%
yılları arasında hüküm süren Ur kentinin kralı UR - NAMMU'nun

15

Uruk kenti kralı UTU
HEGAL'i yenmesi, Sümer ve Akad
hükümdarı olması ile sona erdi.
Ur-Nammu "Tanrıça Nammu'nun adamı" anlamını taşımaktadır
ve (konıyucu tanrısı olan) Nammuya doğumunda adanmıştır.
İnsanlığın gelişmesine yardım eden Nammu adıyla an
lamlandırılan bu kral Sümer rönesansınıda başlatmalıydı.
Ur - Nammu hızlı bir şekilde sulama kanallarının kazılmasını
organize etti, çiftçiliği ve ticareti geliştirdi, güzel sanatların iler
lemesini sağladı ve tanrıların yer yüzündeki temsilcisi olduğunun
farkında olarak harab olmuş tapınakları yeniden yaptırdı.
Bu ·son çalışma onu Ziggurat olarak anılan büyük basamaklı
kuleleri inşa ettirmeye yöneltti. Bab - ilim veya Babylon (Babil)
kentinde olan bu ziggurat İncilde de şöyle geçer "ve söylediler,
öyle bir şehir ve kule yapalım ki tepesi cennete erişsin ve öyle
bir isim verelim ki bütün dünya bizi tanısın ve Babil adını ver
diler" (Genesi 1 1 .4).
En büyük Zigguratlar 150 ft (381m) yüksekliğindeydi. İnşa
edilmesi için inanılmaz derecede işbirliği içerisinde çalışılması ge
rekmekteydi. Hala daha esas olarak inşa edilmelerinin sebebi bi
linmemekle beraber, astronomik gözlemler için kullanıldıkları
sanılmaktadır. Ancak Zigguratların bu kadar yüksekte inşa edile
mesi; o kentin tanrı veya tanrıçasının insanlarıyla konuşabileceği
yeryüzündeki temas noktası olarak ele alınması daha doğru ola
caktır. Bu fikir Yunanlı tarihci Herodolt'un Babilin zigguratı için
yazdıklarıyla da desteklenmektedir. Ur - Nammu'nun M.Ö . 2096
yılında bir savaşta ölmesinden sonra oğlu Shulgi ölüm tarihi olan
M.Ö . 2048 yılına kadar Sümer ve Akad devletlerini yönetti.
Babasının başlatmış olduğu Ziggurat inşaatına ve tapınakların
imarına devam etti; yaşamı boyunca tanrı gibi tapıldı. Daha sonra
oğlu Amar - Sin babasını takip etti, kendisine "ülkesine yaşam
veren tanrı" olarak hitab edilmesini istedi. Ölümünden 9 yıl sonra
yerini erkek kardeşi Shu - Sin aldı (M.Ö . 2038 - 2030). Shu - Sin'
in oğlu talihsiz İbbi - sin iç ayaklanmalar, ve kısa bir süre sonra
Suriye çölünde yaşayan Amorites'ın istilasıyla karşılaştı. Bu
dönemde Sümer halkı vahşet içindeydi. Uzun ve zorlu
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uğraşlardan sonra ordusunu toplayan İbbi - Sin Amorites'i boz
guna uğrattı. Ancak İranda yaşayan Elamites'in saldırılarından
Sümer ve Akadları konıyamadı. M.Ö. 2006 yılında başkent Ur'u
kuşatan Elamites Sümer ve Akad imparatorluğunun yıkılmasını
sağladı, halk ya öldüıiildü veya açlıktan yok oldu. Bu yöreye ya
bancılar yerleşti . Bu uzun ve olaylarla dolu dönem hemen
hemen M.Ö. 3000'li yıllan kapsar. Bu dönemde çeşitli Ast
ronomik gözlemler yapılmış ve yıldızların etkilerine ait teoriler
geliştirilmiştir. Yıldızların Sümerler tarafından gözlemlenmesi dini
bir davranıştı. An'ın gökyüzü tanrısı olarak kabul edilmesine
rağmen, gökyüzünün kendisi tanrı olarak kabul edilirdi. Hava
tanrısı Enlil'nin kızgınlığını kasırga ve fırtınalarla ifade ettiğine ve
gökyüzünde bir sarayda oturduğuna, kendisine ait üzerinde
yüıiidüğü yıldızlardan oluşan Enlil yolu adı verilen bir yolu
olduğuna inanılırdı. Yıldızların her biri ikincil tanrılar olarak
göıiilür ve kendilerine An'ın askerleri denilirdi. Gökyüzünü yüce
üçlü yönetirdi. NANNA - ay, UTU - güneş, INANNA - venüs. Bir
Sümerli veya Akadlı gökyüzüne baktığı zaman tanrıların bakışı ile
karşılaşır, merak, şaşkınlık ve saygı hisleri ile dolardı. Her
görebildiği obje, görülemiyen nıhsal bir varlık ile bütünleşmişti.
Bu herkesin düşüncesini bilir, davranışlarını yargılar ve onu hem
kutsar, hem de cezalandırırdı.
Sümerler düzenli olarak gökyüzünü gözlemlediler ve
gözlemlerini kil tabletlere yazdılar. Bu gözlemler neticesinde
Ayın sabit bir yöıiingede gittiğini, ki biz buna "Ecliptic (Ekliptik)"
diyonız, ve bazı yıldızların gidiş yönlerini değiştirdiklerini "ge
zinen yıldızlar" olduklarını tespit ettiler. Bu gezinen yıldızlar (
Yunan terimi ile kullanırsak planetler) gezegenler diğer yıldızlara
bağh, i�kili olarak dunımlarıru muhafaza ettikleri için diğer
yıldızlatdan ayııı:lıdardı. Bunların içinde en önemlisi Sümerlerin
tanrıça lnanna diye adlandırdıkları Venüs gezegeniydi. Venüs'ün
Günq ile yakın ilişkisi Sümerleri Inanna'nın güneş tanrısı Unı'nın
heıııııı kardeşi hemde karısı olarak düşünmelerine sebep olmuştur.
01ger gözlenebilen gezegenler olan Merkür, Mars, Jupiter ve
Satürn'e Sümerliler daha az ilgi göstermişler. Merkür akıl tanrısı
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Nebo, Mars savaş tanrısı NERGAL, Jupiter MARDUK, Nebo'nun
babası ve Satürn akıl ve yaşlılık tanrısı NİNİB olarak Sümerlerin
Babil zamanlarında isimlendirilmelerine rağmen fazla ilgilerini
çekmemiştir.
Ay tanrısı Nanna'nın ana tapınağı Ur kentindeydi ve tapınağın
duvarlarında uzun sakalı olan yaşlı bir erkek olarak tasvir edil
mekteydi. Ayın bu düzenli bir şekilde büyümesi 1 4 .5 günü tu
tuyordu ve aynı şekilde kücülmesinde aynı zaman sü:-esini
kapsıyordu. Bir ay denilen bu zaman dilimi, Sümerlere zamanı
ölçmede ana prensip oluyordu ve bu yüzden Narına "zaman
ölçer" olacakta tanımlanıyordu. Ayın bu düzenli dönüşümü gizi
ve karşılığında aklı önerdi, çünkü ay geceye ışığını verdiği için,
Narına suç'un ve günahın düşmanıydı.Ay tutulmaları Sümerler
arasında şaşkınlıklara neden oldu. Her akşam Ay bir "kufa" (guf
fah) içinde bu yörüngeyi tamamladığı söylenirdi. Güneş tanrısı
Utu, her sabah arabacısı Bunene tarafından sürülen savaş ara
basına binerek, doğunun dağındaki kapıdan geçerek dünyaya
ışığı getirirdi.
Utu sadece geceyi fethetmekle kalmadı aynı zamanda, cesaret,
enerji ve yiğitliği de aşıladı. Narına gibi Utu'da hırsızları, talan
edenleri, günahkar amaçlar için gecenin avantajından ya
rarlanmayı ümit edenleri uzaklaştırdı. Bunların hepsinin cen
netteki stratejik yerinden görebildiği için de adalet tanrısı olarak
da anıldı. Utu aynı zamanda kehanetin de tanrısıydı. Tanrıların is
teklerini açıklar ve geleceğin kahinler aracılığı ile bilinmesini
sağlardı. Sümerlerin zamanında Utu'ya ait en önemli tapınağın
bulunduğu Sippur kenti kehanetin merkezi idi. Utu aynı za
manda Larsa'nın ve daha sonraları Babilin de baş tanrısı idi.
Yüce üçlünün son tanrısı Unı'nun karısı ve kızkarde.şt uian
Venü� gezegeniyle tammlanan Inanna�dır. Cennetin kraliçesi
ünvanı lnanna, akıl tanrısı Enki'ye ait olan kaderin levhaları nı
çaldığı söylenir. Gökyüzünde gemisi ile bu levhaları tanrıçası
olduğu Unık kentine getiren Inanna aynı zamanda insanlığa me
deniyetin lütfunuda getirmiş oldu. Yine de biz, Sümerlerin Inan
na'yı yardımsever bir tanrıça olarak gördükleri konusunda
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yanılnuş olabiliriz.
Aslında o savaş tanrıçasıydı ve onun davranışları, kızkardeşi
ölüm tanrıçası Ereshkigal tarafından yönetilen yer altı dünyasının
nüfüsunu arttırmaktaydı. Venüs'ün gün batımı sırasında
görünmesi kötü kehanet sayılırdı, o zaman ağıt yıldızı diye isim
lendirilirdi. Bu tesirler zaman içerisinde incelediğimizde ve daha
sonraları lnanna'nın aşk tanrıçası olarak isimlendirildiğini
görürüz. Inanna'yı Yunanlılar Afrodit, Romalılar ise Venüs olarak
isimlendiriyordu. İnsanların kalplerindeki arzulan harekete
geçiren ve hayvanların çiftleşmesini sağlayan tanrıçaydı. lnan
na'nın sayılan çok olan aşıkları ona kapıldılar, aşık oldular ve
sonradan pişman olarak yaşadılar. Bir seferinde lanetini, hasat
tanrısı olan kocası Dumuzi'yi önünde diz çökmediği için yer
altına göndermede kullandı. lnanna ve Dumuzi, Uruk kentinin
yönetici tannlarıydı.
Bu üç tanrı, hep birlikte bireyin yaşamındaki en önemli
parçasıydı. Karanlığa eşlik eden ruhlarla birlikte karanlığı kov
dular; ki bu kötü ruhlar hastalıkların ve deliliğin ohışmasından
cezalandırdılar,
sorumluydular,
ekinlerin
günahkarları
büyümesini sağladılar, zamanın gidişini ayarladılar, aşkda ve
savaşta iyi şansı verdiler, akılcı olmayı sağladılar, ölümün ne
zaman ve nasıl olacağını kararlaştırdılar.
Sümerlerde aynı bizim gibi hayatta ve duygularda inişleri
ve çıkışları yaşadılar ; neşe ve keder, aşk ve nefret, doğum ve
ölüm, dostluk ve yanlızlık ve daha niceleri gibi
Ancak
tanrıların
dürüstlüğü
ve
alçakgönüllülüğü
mükafatlandırdığına ve böyle olmayanları cezalandırdığına inan
malarına rağmen, iyinin acı çektiğini ve kötüniin bollukta
olduğunu gördüler. Hayatın gerçeklerini anlamaya çalışan
sümerli rahipler yıldızların hareketlerini inceleyerek küçükde olsa
bir yol aldılar. İlk bulgular çok basit şeylerdi. Yeryüzünde mey
dana gelen bir olayın, gökyüzündeki yıldızların hareketleri ile
aynı zamana rastladığını fark ettiler. Bu eş zamanlamanın daha
sonra tekrarlanması ile olaylar arasında bağlantılı olduğunu
düşündüler. Bunun sonucunda Sümerler matematiksel gerçekleri
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farketmeye başladılar. Gökyüzündeki yıldızların hareketi, ay tu
tulması ve Venüs'ün görülmesi ve yok olması hep önemli olaylar
ile birlikte oldu. İşte bu tahmini astrolojinin başladığı ilk za
mandır.
Sümerlerin yaptığı bu tahminler 1500 yıl sonra ASUR'lar
arasında da görülmektedir. Yıldızlardan edinilen bütün bu bil
giler sadece ve sadece kralın özel bilgileriydi. Kral tanrıların
yeryüzü temsilcisi ve insanların yöneticisi olarak, tanrıların is
teklerini yerine getirmekte yükümlüydü ve tanrıların kut
samalarınıda sağlamak zorundaydı.
Eğer kral tanrıların ne yapacağını biliyorsa, bunu halkın men
faatleri için kullanma imkanı buluyordu.
Mısır firavununun rüyasında 7 sene bolluğu ve 7 sene kı�ığı
takip edeceğini öğrenmesi gibi.
M. Ö.900 yılında Sümer veya Akad ülkesi Kuldu veya Kaldean
diye bildiğimiz kavim tarafından istila edildi. Babil başkent oldu.
Üçyüzyıl içerisinde Asurluları tehdit edilecek kadar güçlendiler
ve M.Ö.612 yılında Asur başkenti Ninaveh'ı harap ettiler ve Me
zopotamyanın hakimi oldular.
Kaldean imparatorluğu; Pers imparatoru Lyrus'un M. Ö.39
yılında tahta geçmesi ile sona erdi. Kaideliler ciddi olarak
yıldızları incelediler ve bugün bildiğimiz astrolojiyi oluşturdular.
Onlar güneşin de diğer gezegenler ve ay gibi belirli bir eksende
gezdiğini fark ettiler ve Sümer zodiak'ında 18 olan burç sayısını
12' ye indirdiler. "Sun Sign" astrolojinin temelini oluşturdular,
Güneşin insan karakteri ve duyguları üzerindeki etkilerini
çözdüler. Her bir 12 zodiak işaretini 30' ar derecelik açılara
böldüler ve bu, güneş, ay, ve gezegenlerin pozisyonlarını daha
gerçekçi olarak görünmesini sağladı.
Kaideliler bu yeni zodiak'daki yıldızlara yeni isimler verdiler,
ki biz bunları bu günde kullanıyoruz. Goat - Oğlak - Capricorn,
Lev
Aslan-Lion, Crab - Yengeç
Cancer gibi. Bazı isimlerde
günümüze Sümer tekstlerinden yanlış tercümeler ile gelmiştir.
AGAMEMNON dönemi diye bilinen Perslerin Mezopotamyadaki
hakimiyetleri döneminde kişisel horoskop ortaya çıktı. Güneş, Ay

20

ve gezegenlerin yerlerinin ve hareketlerinin Zodyak'da bu
lunmasından sonra bireyin doğuşu, karakteri ve kaderi sem
bolleşmiş oldu. Hiç kimse bu büyük adımın nezaman ve nasıl
olduğunu bilmemekle beraber krallara ve yöneticiye ait bir
ayrıcalık olmadığı kesin olarak ortaya çıkmıştır. Başka türlü
söylersek, astrolojinin herkese uygun bir durum olduğu anlaşıldı.

ASTROLOJİ TÜRLERİ
DEVLETLER VE POLİTİK ASTROLOJİ ;
Devletleri ve onların politik olaylarını, gelişimini inceler.

BÖLGESEL ASTROLOJİ ;
Şehirler Astrolojisi ile aynıdır, fakat belirli bölgeleri de inceler.

ŞEHİRLER ASTROLOJİSİ ;
Şehirleri ve genelde şehirlerdeki oluşumları inceler.

HÜKÜMDARLAR (LİDERLER) ASTROLOJİSİ

;

Hükümdarları ve liderler ile ilgili incelemeler yapar.

IRKLAR ASTROLOJİSİ ;
Irkların oluşumlarını ve kültürel gelişimlerini inceler.

ÜLKELER ASTROLOJİSİ ;
Devletler Astrolojisinin bir koludur ve ülkelerin kunıluş anlarına
göre incelemede bulunur.

.METEOROLOJİK ASTROLOJİ ;
Hava şartlarından Jeolojik olaylara kadar fiziksel (depremler, sel
baskınları v.b.) olayları inceler.

BİREYSEL ASTROLOJİ ;
Kişinin karakterini,
eğilimlerini inceler.

yeteneklerini,

olumlu

veya

olumsuz

SAATLİK ASTROLOJİ ;
Herhangi bir sonınun yanıtını almak için o ana göre çıkartılan
haritayı inceler.

DAVRANIŞ ASTROLOJİSİ ;
Davranış Astrolojisi günümüz psikoloji bilgilerinden yararlanarak
haritaya yeni boyutlar katar.

KALlTIM ASTROLOJİSİ ;
Doğum haritasında genetik faktörleri araştırır.

TIBBİ ASTROLOJİ ;
Doğum haritasında kişinin sağlığı hakkında bilgiler verir.

BİREYSEL (KİŞİSEL) ASTROLOJİ
Kişisel Astroloji daha çok insan faktörünü ele almaktadır.
İnsanın doğum anına göre çıkartılan yıldız haritası Oıoroskop)
ile, o kişinin karakterini, yeteneklerini, olumlu veya olumsuz
yönlerini incelediği gibi kişinin ailesel konumu veya yapısı,
eğitim dunımu, iş hayatı, dostlukları, yakın çevresi ve genel
açıdan sağlığı ile ilgili bilgiler de vermektedir. Astrolojinin bu dalı
içerisine davranış astrolojisini, genetik astrolojisi, sağlık (tıbbi)
astroloji, saatlik astroloji ve majikal astroloji de girmektedir.
Genel olarak baktığımızda; bireysel astroloji insan ve onun
gelişimi içerisindeki oluşumlar hakkında bilgi edinmemize
yardımcıdır.
Bir kişi hakkındaki düşüncelerimiz ne olursa olsun onu
tanımamız için önce birlikte olmamız ve iletişim sağlamamız ge
rekir. Bu da bizlerin gözlem gücüne dayanarak edindiğimiz bil
gileri değerlendirmemizi sağlar. Okişi hakkında ancak o zaman
olumlu veya olumsuz düşünmemiz kişi için genel bir fikir edin
memize neden olacaktır. Tüm bunların oluşumu esnasında geçen
zaman bizlerin gözlem ve değerlendirme yeteneğimize bağlı ola
caktır.
Bizler çevremiz ile iletişimde olduğumuz ıçın
çevremizdeki insanları tanımak zonındayız. Bir kişi hakkındaki
ilk izlenimlerin yanıltıcı olma ihtimalini de düşünürsek, zaman
açısından uğradığımız kaybı görebiliriz. Biz tüm bu gelişmeleri
daha verimli ve daha süratli yapma imkanına sahibiz. Bu da bi
reysel astrolojinin alanı içerisindedir. Tabiki öncelikle ilk adım
olarak kendimizi incelememiz doğnı olacaktır. İncelemelerimiz
sonucu kendimizde gördüğümüz ve zaten bildiğimiz şeylerin
doğnılukları hakkında fikir edinmemiz daha kolay olacaktır.

ELEMENTI.ER VE NİTELİKLER
Bu bölümde astrolojinin temel bilgilerine değineceğiz. İlk
aşamada bilmemiz gereken gnıplamaları gözden geçirelim.
Astrolojide burçlarkuşağı geometrik dizilimine göre iki önemli
gruplamaya ayrılmıştır. Elementler diye adlandırabileceğimiz di
zilim kişinin davranış biçimi hakkında bilgi vermektedir. İkinci
önemli gnıplama ise niteliklerdir. Bu gnıplama da kişinin ka
rakteri hakkında bilgi edinmemize yardımcıdır.

ATF.Ş Spiritüel eğilimli - çabuk uyarılabilen - enerjik - dinamik - aktif - yaratıcı - kendini bilen.
Ateş elementi kişiyi yaşamında kendisinden başkasının
yönetmesine izin vermemeye yönlendirir. Daha çok kişi kendi
kendisinin yöneticisi ve öncüsüdür. Koç burçunda bu davranış
biçimi kişinin kararlılığını, kendisine güvenini, aktif olma yani
faal olma dürtüsünü ve riske atılma isteğini yoğunlaştırır. Aslan
Burcunda bu davranış biçimi daha çok organizasyon, genel top
lumda ortaya çıkma isteği ve olayların içinde gözde kişi olma
yönünde ortaya çıkmaktadır. Yay burcunda ise belirli konularda
ki bunlardan bazıları 'din, felsefe, eğitim, hukuk' gibi dallardır.
Bu konularda bilgili ve önder olma isteğini gösterir. Bununla bir
likte çevresini genişletmeye yönelik davranışlar gösterir. Ateş gru
bunun yoğunluğu kişide inatcılık ve buna bağlı agresif tutumların
ortaya çıkmasına sebep olur. Ayrıca yaratıcılığın iyi kul
lanılmasını, sert davranışlarda (erkeksi)
bulunma isteğini
göstermektedir. Bu özellikler kişinin haritasında bu burçların
düştüğü evlerde daha yoğunlukta ortaya çıkmaktadır.
TOPRAK :
tik
kararlı
edebilen).

Maddi eğilimli - fiziki hareketlilik - idrak eder - pra
kendini kontrol edebilen
konıyucu (muhafaza
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Toprak elementi kişiyi her türlü konularda pratik olmaya
yönlendirir. Bununla birlikte özellikle maddi ve materyal ko
nularda da pratiklik ve iyi kullanımı göstermektedir. Boğa bur
cunda bu daha çok maddi ve sahip olma yönünde ortaya
çıkmaktadır.
Buradaki
pratikliği
ve
çoğaltma
isteğini
göstermektedir. Bapk burcunda bu daha çok sahip olduğu ma
teryalleri iyi kullaruna ve onlara gereken özeni gösterme şeklinde
göıiilmektedir. Sabırlı olmasını, detayları sevmesini ve bu ko
nularda el yeteneğinin gelişmiş olmasını da göstermektedir.
Aynca kendisine ve vücüduna gösterdiği özeni de unut
mamalıyız. Ojlak burcunda ise bu daha çok pratik yönde or
ganizasyon yeteneğini ve ticaret zihniyetini göstermektedir.
içten aktif enerjili
açılabilen (hislerini
Manevi
HAVA
dökmeye hazır olan)
birleştirici - entellektüel tutum çabuk
parlayabilen.
Hava elementi kişinin daha çok iletişime yönelik olmasını
göstermektedir. Zihinsel alış verişin gerçekleşmesine yönlendirir.
Bununla birlikte sosyal ilişkilerin ve entellektüelliğin ölçüsünü de
göstermektedir. İkizler burcunda bu haberleşmeyi veya bilgileri
biriktirme kabiliyeti ve bu bilgileri rahatlıkla iletme yönündeki
zenginliği göstermektedir. Terazi burcunda ise bu daha çok insan
ilişkilerini dengeleme yönünde ortaya çıkmaktadır. Aynca genel
ilişkilerdeki alışverişin oluşumunu da dengeleme veya eşitleme
yönünde ağırlık kazarunaktadır. Kova burcunda da bu daha çok
yakın çevre ilişkilerini ve genel çevre ilişkilerindeki yardımcı
olma ve yardım etme isteğini göstermektedir.
SU Duygusal - sezgisel - hislerde enerjik - sezisel kabiliyetli pasif - içe dönük - ritmik - hissi alışverişte bulunan.
Su elementi kişide duyguların ve sezgilerin yönlendirilmesini
göstermektedir. Duygusal yönün ve sezgilerin ağır basmasını ve
bilinçli kullanılmasını anlatmaktadır. Yengeç burcunda bu daha
çok ev ve aile ilişkilerinde aynı zamanda da özel ilişkilerindeki
duygusallığın yoğunluğunu gösterir. Akrep burcunda bu duy-
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guların bilinçli kullanımını ve bilinçli yönlendirilmesini ifade
eder. Bununla beraber duyguların ve sezgilerin gizli kalmasını da
göstermektedir. Balık burcunda ise duyguların ve sezgilerin
biliçsiz kullanımını anlatmaktadır. Ayrıca dış etkenlerden bilinçsiz
olarak fazlasıyla etkilenmeyi gösterir.
ATEŞ Koç - Aslan - Yay - Haraketlilik ve Enerji.
TOPRAK Boğa - Başak - Oğlak - Sağlamlık ve Sahip olma.
HAVA İkizler - Terazi - Kova - Entellektüellik ve İletişim.
SU Yengeç - Akrep - Balık - Duygusallık ve Sezgiler.

NİTELİKLER
ÖNCÜ Aktif - Yaratıcı - Teşebbüs etmeyi seven - Verimli.
Öncü gnıbundaki yoğunluk kişinin karakterinde belirli, daha
doğnısu kendisinin seçtiği konularda önde olma ve bilgili olma
isteğini göstermektedir. Buradaki yoğunluk kişinin bulunduğu
çevreye etki etmesini gelişen olayların içinde aktif olmasını
göstermektedir. Gerçekcilik ve mantığın hertürlü ilişkide ve
çevrede iyi kullanımını göstermektedir. Ayrıca bir şeyler ya
pabilme, aktif ve faal olma dürtüsünün yoğunluğunu da
göstermektedir.
SABİf Sağlam - Konsantrasyon yeteneği - Şiddetli dürtülü.
Sabit gnıbundaki yoğunluk kişinin dayanıklılığını ve olayların
üzerine gidebilmeyi göstermektedir. Başarılarının, uzun süreli
dayanıklılıkları ve inatlarından gerçekleştiğini göstermektedir.
Ağır ve sürekli bir çalışma ritmine alışık olmalarını da
göstermektedir.
DEGİŞKEN Ritmik - Değişken - Derinlilik - Genişleyebilen.
Değişken gnıbun yoğunluğu daha çok kişinin tecrübe edin
mesini göstermektedir. Bu tecriibelerin nasıl kullanıldığını da
göstermektedir.
Bununla
beraber mantığın ve
zekanın
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kıvraklığınıda göstermektedir.
sağlamayı da göstermektedir.

Ayrıca

her

şeyle

uyumluluk

ÖNCÜ Koç - Yengeç -Terazi - Oğlak
SABİT Boğa -Aslan -Akrep -Kova
DEGİŞKEN İkizler - Başak -Yay -Balık

GEZEGEN ve BURÇLARIN KISA TANIMLARI
GEZEGENLER
GÜNF.Ş
Doğal evi 5. Ev
Hayat enerjisi -Zihin - Algılama -İstek -Vücüt -Hücre - Kalp Kan dolaşımı -Yaşam isteği -Yaşam gücü - Baba -İnsan -Oto
riter kişilikler.

AY
Doğal evi 4. Ev
Duygular - Ruh - Bilincin idrak dışındaki duyguları - Alışkanlıklar
-Ev Anne - Eş -Kadın -Dişi kişiler -Aile -Gönül -Vücut sıvıları
-Kan -Beğincik.

MERKÜRİ

Doğal evi 3. ve 6. Evler
Komışma -Yazışma -Düşüncede açıklık ve netlik -Araştırmacı Sinirlilik - Uyum sağlama - Hız-El yeteneği -İletişim kabiliyeti Merak - Mantık Zeka - Yüzeysellik -Gençlik çağı - Sinir sistemi Komisyonculuk ve Ticaret.

VENÜS
Doğal evi 2. ve 7 Evler

Sanatsal kabiliyet - Estetik - Barış sever yapı - Cazibe - Feminen
yanlarda güçlülük - Bir araya gelme - Sanat ve Müzik - İştah ve
damak zevki
Tembellik ve atalet - Diplomasi
Şehvet Ve
rimlilik - Boyun - Boğaz - Sırtın alt kısmı - Böbrekler.

MARS

Doğal evi 1. Ev
Cesaret
Enerji
Dayanıklılık
Savaşma
Kızgınlık
Öfke
Canlılık - Cinsellik - Tezcanlılık - Ataklık - Sabırsızlık - Baş - Cin
sel organlar - İdraryolları - Kaslar - Kan - Al ve Akyuvarlar.

JÜPİTER

Doğal evi 9. Ev
Olgunlaşma - Genişleme - Şans - Talih - Neşelilik - İlerleme ar
zusu
Felsefe, Yüksek Öğretim
Mahkeme
Adalet - Güven
duygusu - Bademcikler - Karaciğer - Hipofiz bezleri - Dalak Kan değişimi.

SATÜRN
Doğal evi 10. Ev
Konsentrasyon - Disiplin Kısıtlama - Sorumluluk - Yaşlı kim
seler - Üzgün kimseler - Cimrilik - Donukluk - Tutukluk - Yaşlılık
- İskelet sistemi - Böbrek taşı - Organ kaybı.

URANÜS

Doğal evi 11. Ev
Ani değişiklikler - Yaratıcılık - Özgürlük - Akıl - Çoğunluğu et
kileyen kararlar
Devrimler
Reformistler
Mucitler
Tek
nikerler - Yıkıcı kimseler - Kısıtlama - Nabız - Nefes - Sırt - Sinir
sistemi - Vücüt ritmi.

NEPTÜN
Doğal evi 12. Ev
Sezgiler - Düşler - Bilinçaltı - Aldatma - Yalancılık - Spiritualizm Rüyalar Gerçek olmayan şeyler - Vücüt lekeleri - Aura - Güneş
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Uyku durumu Tutukluk
lekeleri
Üçkağıtcılar - Hırsızlar - Pohpohçular.

Etkilenebilen insanlar

PLlTI'O
Doğal evi 8. Ev
Yüksek güç - Yüksek yönetim - Kudret - Gizlilik - Bilinmeyen
Kronik has
Kollektif bilinç
Yenilenme
İnsafsızlık
işler
talıklar - Cinsellik - Sonuç - Cesaret - Enerji.

BURÇLAR
KOÇ BURCU (

21 Mart - 19 Nisan)

Öncü,
Ateş,
Pozitif
Yönetici Gezegen MARS
Doğal evi l. Ev
Enerjik - Canlılık - Agresif - Sabırsızlık - Hazır cevaplılık - Ego Ani çıkışlar - İlk adım - İlk çevre - Fiziki beden - İncinme kor
kusu - İnatçılık

BOGA BURCU ( 20 Nisan - 20 Mayıs )
Sabit,
Toprak,
Negatif
Yönetici Gezegen VENÜS
Doğal evi 2. Ev
Sabır - Sahip olma arzusu
Maddiyat
Sanat
Görsel zevk
Kazanç sağlamak Bencillik - Aşırı düşkünlük - Pratiklik - Sabit fi
kirlilik - Kararlılık.
İKİZLER BURCU ( 21

Değişken,
Hava,

Mayıs - 21 Haziran )

Pozitif
Yönetici Gezegen : MERKÜRİ
Doğal evi 3. Ev
Konuşkanlık - Eğitim - Hareketlilik Entellektüelizm İletişim Maymun iştahlılık - Gevezelik - Gezginlik - Seyahat isteği - Ha
vayilik - Duyguların ciddiye alınmaması.

YENGEÇ BURCU ( 22 Haziran - 22 Temmuz )

Öncü,
Su,
Negatif
Yönetici Gezegen AY
Doğal evi 4. Ev
Annelik - Duygusallık - Kuşku - Kıskançlık - Merhamet - Aşın ilgi
- Sadık - Unutmamak - Yuva.

ASLAN BURCU ( 23 Temmuz - 22 Ağustos )

Sabit,
Ateş,
Pozitif
Yönetici Gezegen GÜNEŞ
Doğal evi 5. Ev
Otorite - Kuvvet - Cesaret - Kendini beğenme - Baba - İsteklililik
- Rahatlık - Eğlence sevgisi - Cömertlik - Fedakarlık - Talepte bu
lunan - Güdüsel tatmin - Çocuklar.

BAŞAK BURCU ( 23 Ağustos - 22 Eylül )
Değişken,
Toprak,
Negatif
Yönetici Gezegen MERKÜRİ
Doğal evi 6. Ev
Titizlik - Ayırdedebilme gücü - Dostluk - Hizmet - Evhamlı olmak
Espirili
Dikkati toplayabilmek
Sabır
Hastalık hastası
İnceleme yeteneği.
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BURCU ( 23 Eylül - 22 Ekim )
Öncü,
Hava,
Pozitif
Yönetici Gezegen VENÜS
Doğal evi 7 Ev
Denge - Güzellik anlayışı - Sanatsallık - Zerafet - Siyasi davranış İyi değerlendirme yeteneği - Tembellik - Ağırlık - Hareketsizlik
isteği - İkili ilişkilere eğimli olmak
TERAZİ

AKREP BURCU ( 23 Ekim -

21 Kasım )
Sabit,
Su,
Negatif
Yönetici Gezegen PLUTO
Doğal evi 8. Ev
Yenilenme içgüdüsü - Duygulan ciddiye almamak - Kuşku - Kin
- Hisleri gizleme - Sezi.

YAY BURCU ( 22 Kasım - 21 Aralık)
Değişken,
Ateş,
Pozitif
Yönetici Gezegen: JUPİTER
Doğal evi 9. Ev
Serbeslik dürtüsü Felsefik yapı - Mistik yaklaşımlar - Kendini
beğenme Sabırsıziık - Çabuk bıkmak Araştırmacı - Ani ilgi
Neşe - Kuşku - İyi niyet
oGLAK BURCU ( 22 Aralık

-

Öncü,
Toprak,
Negatif
Yönetici Gezegen SATÜRN
Doğal evi 10. Ev

19 Ocak)

Çalışkanlık - Organizasyon yeteneği - Dostluk - Sertlik - Kuşku Huzursuzluk
Sabır - Dayanma gücü - Sebat - Disiplin - So
rumluluk.

KOVA BURCU ( 20 Ocak - 18 Şubat)
Sabit,
Hava,
Pozitif
Yönetici Gezegen URANÜS
Doğal evi 1 1 . Ev
İnsan sevgisi - Yenilik isteği - Serbestlik dürtüsü - Araştırmacı Onurlandırma ihtiyacı - Dikkat çekme isteği - Grup çalışmaları Arkadaşlık - Otjinal fikirler- Bilginçlik taslayan.
BALIK BURCU ( 19 Şubat - 20 Mart)

Değişken,
Su,
Negatif
Yönetici Gezegen NEPrt:ıN
Doğal evi 1 2 . Ev
Hissilik - İmajinatif yetenek - Sevgi isteği - Merhametli yapı Yardım sever - Dost canlısı - İçe kapanıklık - Çekingenlik - Güçlü
hayaller - İnatcılık - Koleksiyonculuk.

BURÇLARIN DETAYLI TANITIMI
KOÇ BURCU
Uluslararası İsmi :
İngilizce İsmi
Almanca İsmi
Fransızca İsmi
Türkçe İsmi

SEMBOLÜ

ARIES
THE RAM
WIDDER
BELIER
KOÇ

T

ASTROLOJİ

•
.

(21 Mart 19 Nisan)
Yönetici gezegen Mars / Öncü / Ateş / Pozifif
-

Burçlar kuşağının (Zodyak) ilk burcudur. Yeniden başlamanın,
uyanışın ve hareketin semboludür. Kişisel gelişimde yeni bir
dönemi ve ataklığı simgelemektedir.
Koç insanı her şeyi ağzına geldiği gibi söylemeye eğilimlidir ve
agresif davranışlar gösterir. Koç insanını simgeleyen sözcük ise
"Ben buyum" dur.
Bu burcun insanları genelde yaşamları boyunca davranış,
hareket ve yaptıkları ile kendilerini ispatlama yolundadırlar.
İstekleri
ve
arzulan
hakkında
konuşmaktansa
onları
gerçekleştirmek için harekete geçmeyi yeğlerler. Enerjilerini
kontrol etmeleri güçtür. Bu yüzden yaratıcılıklarını bir konu
üzerine yoğunlaştırmak ve takip etmek onlar için önemlidir ta ki
onları ilgilendiren başka bir ilgi alanı çıkana kadar ve yeninin
cazibesi geçene kadar. Acelecilik ve sabırsızlık başlıca
özellikleridir. Heyecanlı yapısı ve başkalarının öğütlerine
aldırmayan tunımu ile başı sıkça derde girebilir. Sabırsız
yapılarından dolayı başladıkları bir işi başkasına devretmeye
eğilimlidirler. Düşünmeden kararlar verebilir ve bunlardan dolayı
zarara uğrayabilir. Kararlarını vermeden önce iyice düşünmelidir
ve bu yolla başarıya ulaşması için doğal enerjisini kullanmayı
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ogrenmesi ve başarılı olması daha da kolay olacaktır. Hırs ve
bencillikleri yüzünden en iyi ve birinci olmak onlar için
önemlidir. Onlar için şan, şöhret ve saygınlık, zenginlik ve
rahatlıktan daha önemlidir. Bununla beraber koç burcu insanları
için kariyer önemlidir ve yüksek mevkilere ulaşmaya çalışırlar
fakat bu yönde zorlanırlar. Gereken sabrı gösteremezler ve
enerjilerini kontrol edemediklerinden , farkında olmadan kendi
aleyhlerine kullanabilirler. Doğal olarak bir önderdir fakat
heyecanlı yapısı, agresif tutumları, otoriter olma isteği ve kendine
olan aşırı güvenden bereberindeki insanlara karşı davranışlarında
diplomatik ve uyumlu değildir. Daha çok zorbacı ve şiddete
yöneliktir. Koç burcu insanları yeterince mantıklı ve tecrübeli
değilseler akılsızca işler yapabilirler. Onların gücü ve enerjisi
yenilgiyi
kabullenmemelerindendir.
Başarısızlıklar
onları
yıldırmadığı gibi yeni çıkış yolları aramalarına sebep olur, bunları
bulmakta ustadırlar. Koç insanlarının ogrenmesi gereken
insanlarla daha ılımlı ve sempatik ilişkiler kurabilmek için
davranışlarında daha sevecen olmalarıdır. Davranışlarının
sonuçları üzerine düşündüğü zaman daha başarılı ve engelleri
aşmakta daha rahat olacaklardır. Koç insanları için sex bazen güç
ile eş değerlendirilir ve bu yönde kullanılabilir. Koç insanı
istekleri söz konusu olunca aşırı egoist davaranabilir. Bu da
onları paylaşma ve başkalarının yaptıklarını öğrenme eğiliminden
uzaklaştırır.
Sailık ; Bu burç başı temsil etmektedir. Kas sistemi ve orta yaşı
da temsil etmektedir. Vücut ısısı ve seksüel fonksiyonlar da Koç
burcunun yönetimindedir. Aynı zamanda ateşli hastalıkları da
göstermektedir.

KoçBwcuinsanlannınKCnellemeye Körebazıvücutözellikleri:

Tipik Koç karakteri; yapılı, güçlü ve dinç fiziğe sahip, geniş
kemikli, sağlıklı yapıda, büyük başları olan, pembe tenli, koyu
renk gözlü, keskin ve işleyici bakışlı, kaşları genelde uzun
burunlarının üzerinde birleşmiş, saç yapıları sağlam, sağlıklı ve
kalın, genelde vücütları kıllı, tiplerdir. Koç erkekleri sportmen ve
atik olurlar, geniş omuzlu ve hareketli tiplerdir. Koç Kadınlarının
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göğüsleri genelde küçük olur vücut hareketleri, hızlı, aktif ve
planlıdır.

UGURLARI
Uğurlu taşı; Yakut ve Elmas
Uğurlu sayısı; 9
Uğurlu rengi; Açık kırmızı ve Mavi
Uğurlu günü; Salı
Uğurlu metali; Demir
Uğurlu hayvanları; Koç, kaplan, leopar ve kurt
Uğurlu kuşları; Saksağan.

ASTRONOMİ
Gökyüzünde Koç burcu küçük ve üçgene benzer bir şekil
almaktadır. Astronomik olarak Saman yolunda Olh 45m ile 03h
25m'lık boylamlar ve 1 0° ile 3 1 ° kuzey yükselimi (Enlemi)
arasında yer almaktadır. Yukarıda bahsedilen Olh 45m ile 03h
25m'lık boylamlar OOh ( h-Saat m-Dakika) ile 24h arası
verilmiştir. Bu sürekli OOh'dan başlayarak batı yönünde
ilerlemektedir. Tüm örneklerimizde batı boylamı olarak
kullanılmıştır. Ortalama değeri ise 02h batı boylamı ile 20° kuzey
yükselimi kesişim noktasıdır. Koç burcu en belirgin dört yıldız
kombinasyonundan oluşan bir takım yıldızdır. Bunların en
belirgini (1) Alpha Arietis'dır. Arapça'da anlamı "Koç'un başı"
olan "Al Ras al Hamal"dır HAMAL olarak da bilinmektedir. 02h
07.2m batı boylamı ile 23° 27' kuzey yükselimi kesişim
noktasında yeralmaktadır. Beyaz ve parlak bir yıldızdır. İkincisi
ise (2) Beta Arietis'dır, SHERATON olarak bilinir. Olh 54.6m batı
boylamı ile 20° 48' kuzey yükselimi kesişim noktasında
yeralmaktadır. Üçüncüsü ise (3) Gamına Arietis'dır ve
MESARTHİM olarak bilinir. Olh 53.5m batı boylamı ile 1 9° 17'
kuzey yükselimi kesişim noktasında yeralmaktadır. Dördüncüsü
ise (4) Delta Arietis'dır. Bel anlamına gelen BOTAİN olarak
adlandırılmıştır. 03h 1 I .6m batı boylamı ile 19° 44' kuzey
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yükselimi kesişim noktasında yeralmaktadır.

KOÇ TAKIM YIIDIZININ GÖRÜNÜŞÜ
Bizim kullandığımız takvim sisteminde ise
Koç
burcu
ilk
bahar
noktasını
Koç
Mart).
(21
göstermektedir
takımyıldızının yıldızı olan MESARTHİM ile
ilkbahar ekinoksunun (Ekinox) bu tarihte
aynı hizaya gelmesi ile bu nokta Koç
burcunun
ilk
noktası
olarak
kabul
edilmiştir. Bu takvimlerimizde gece ve gündüzün eşit olduğu bir
zamandır. Bu tarihten sonra günler uzamaya başlar.

TARİH VE MİTOLOJİ
Koç Burcu Sümerler tarafından Lu Hun Ga ya da "Hireling"
olarak adlandırılmıştır. İngilizcede "The Ram" olan burcun ismi
Sümer tabletlerinden yanlış çevrilmiştir. Araplarda ise evcil koyun
anlanuna gelen "Al Kabash" denilmiştir. Eski Çin de de Koç
burcu "Beyaz Kaplan" olarak bilinen bir takım yıldızın bir parçası
olarak bilinirdi. Fakat batı Zodyak'ı bu ülkede de tanınmaya
başlayınca "Beyaz Koyun" anlamına gelen "Pin Yang" olarak
adlandırılmaya başlandı. Eski Yunanlılarda Koç burcunu,
arkasında Phixus ve Helle'yi taşıyan, ve havada Colchis'e doğnı
uçan bir altın koç ile tanımlamışlardır. Aynca Yunanlılar Zeus'un
Aries'i (Koç) gökteki uzun uçuşunu onurlandırmak amacıyla koç
şekli vererek onurlandırdığına inanırlardı. Bir nesil sonrada,
Jason ve Argonout Colchis'e gidip koçun altın postunu
getirdiğine inanırlardı. Öncü ve Ateş burcu olan Koç'un yönetici
planeti MARS'tır, Mitolojide Mars veya Ares savaş tanrısı idi.
Sıcak, pozitif ve kuru olarak kabul edilen bu gezegen 2 1 Mart ile
19 Nisan arasında doğanlara da bu kişilik özelliklerini verdiğine
inanılırdı.

BOGA BURCU
Uluslararası İsmi
İngilizce İsmi
Almanca İsmi
Fransızca İsmi
Türkçe İsmi

TAURUS
THE BULL
STIER
TAUREAU
BOGA

SEMBOLÜ

�

ASlROLOJİ

~

20 Nisan 20 Mayıs
Yönetici gezegen Venüs / Sabit / Toprak
-

Burçlar kuşağının (Zodyak) ikinci burcudur.
Bilinçli
yönlendirilmiş kararlılık ve sahip olma isteğini sembolize eder.
Boğa toprak elementinden bir burç olduğu için bu insanlar
maddi konuları kavrayıp değerlendirme ve kullanımında
ustadırlar. Onlar için önemli olan sahiplenmektir. Pratiklik
konusunda tartışma götürmez meziyetleri vardır. Yaşamın pratik
yönünü yaşarken manevi yönde doğru olanı ararlar. Hayatın
kolaylıklarından,
rahatlığından ve materyel
kazançlardan
hoşlanırlar. Boğa burcu için en uygun sözcük "Benim var" dır.
Boğa burcu insanları hoş sohbetlerden, huzurdan, eğlenceden
ve rahat yaşamaktan hoşlanır. Tüm bunları engelleyen her şey
onun için önemlidir ve engeli aşmak için çok enerji harcasada
bunu yapar. İnatçılığı ile ün yapmıştır. Boğa insanı ilgisi
doğrultusunda hedeflediği sonuca vardığında bunu korumak için
elinden geleni yapar ve hiç kimse onun ilgisini başka bir yöne
sevkedemez. Hedefinin yoluna hiç kimsenin çıkmasını istemez
ve buna aşırı dikkat eder. Bu yüzden şüphecidir. Paraya olan
sevgisi para ile alabilecek ve yapabileceklerinin sevinçını
yaşamak istemesindendir. Boğa insanların taklitçi yönleride
vardır. Hoşlarına giden herhangi bir şeyi taklit etmekten
kaçınmazlar. İyi ve güzel olan nesnelerin korumasını bildiği gibi
değerini de bilir. Boğa insanı iyi giyinmekten hoşlanır ve iyi
giyjpenlerden çabuk etkilenir. Boğa insanı için hayatta önemli
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olan güvencedir bu hem maddi yönde hem de manevi yöndedir.
İlişkilerini mümkün olduğunca korumaya çalışır ta ki bu
ilişkilerde bir fayda veya çıkar alışverişinin bitimine kadar.
Arkadaşlıklarına sadık olduğu için onların problemleri ile
ilgilenmekten hoşlanır. Başkalarının hisleri, duyguları ve
yaklaşımları kendisine aitmiş gibi davranır. Sahip olma duyguları
aşırı gelişmiştir. Genelde aşırı kıskanç olduğu gibi kıskançlık
krizlerine de girebilir. Bu türlü davranışları güvenceye olan
kaynaklanır.
güvencede
ihtiyaçlarından
Kendilerini
hissetmedikleri anda tutarsız ve güvenilmez biri olurlar. Sosyal
olarak veya kendilerinden üstün olan birisi ile evlendiklerinde
çok mutsuz ve kaprisli olurlar. İç dünyalarını anlamakta
zorlanırlar. Kendilerini tanımak onlar için pek önemli değildir.
İlginç bir özellikleri de uzun vadeli ve hatta seneler sürebilecek
planlar yapabilmeleridir. Boğa insanlarının kendilerine özgü
oluşumları vardır, bu yüzden onları değiştirmek için boşuna çaba
sarfedilmemelidir.
SaKlık: ; Hormonel sistemi, bezeler ve kişinin buluğ çağını
simgelemektedir. Aynca boyun,boğaz ve yumurtalıkları da temsil
etmektedir.

Bobburcuinsanlanrun genellemeye &(>re bazıvÜcutözemkleri;

Tipik Boğa insanlarının boyları ortadır. Fiziksel yapılan şişmanca,
omuzları geniş ve boyunları kalındır. Alınları genişdir. Yüz
renkleri açık ve ifadeleri mutlu görünür. Deri yapıları sağlam,
gözleri büyük ve etkileyici, burunları düzdür. Saçları yumuşak ve
dalgalı, başın gerisine doğru giden yapıdadır. Vücut hareketleri
yavaş ve biraz da kof sayılır. Yürüyüşleri dikkat çekicidir ve sağa
sola sallanır biçimdedir. Boğa kadınlarının göğüsleri genelde
iridir.

UGURLARI
Uğurlu taşları; Zünırüt, lapis ve lazuli
Uğurlu sayısı; 6
Uğurlu rengi; Koyu yeşil ve yumuşak yeşil
Uğurlu günü; Cuma

Uğurlu metali; Bakır
Uğurlu hayvanları; Boğa ve vaşak
Uğurlu kuşları; Kumnı, serçe ve kuğudur.

ASTRONOMİ
Boğa takım yıldızı gökyüzünde büyük ve etkileyici bir takım
yıldızdır. Belirgin 10 yıldız dizilimi boğanın başını ve
boynuzlarını andırmaktadır. Astronomik olarak Saman yolunda
03h 20m ile 05h 55m batı boylamları arasında ve -2° güney
alçalımı ile 3 1 ° kuzey yükselimi (enlemi) arasında yer almaktadır.
Ortalama değeri ise 05h batı boylamı ile 20° kuzey enleminin
kesişim noktasıdır. Boğa takım yıldızının merkezini oluşturan
üçgen şeklindeki gnıplanma boğanın başını simgelemektedir, ve
HYADES denilen bir gnıp yıldız kombinasyonu ile oluşur.
Araplar Hyades'e "Üçgen kaşık" anlamına gelen "Al Mijdah"
demişlerdir. En parlak yıldızı ilk köşesinde yer alan (1) Alpha
Tauri ya da ALDEBARAN'dır. 04h 35.9m batı boylamı ile 16° 30'
kuzey yükselimi kesişim noktasında yeralmaktadır. (2) Beta Tauri
Boğa'nın kuzey ya da soi boynuzunda yei alan ve boynuzun
sonunu belirleyen çift yıldızdır. Araplar onu "EL NATH" yani
"Toslayan" olarak adlandırmışlardır. 05h 26.3m batı boylamı ile
28° 36' kuzey yükselimi kesişim noktasında yeralmaktadır.
Boğanın sağ yada güney boynuz ucu (3) Zeta Tauri ile
belirlenmiştir. 05h 37.7m batı boylamı ile 2 1 ° 09' kuzey yükselimi
kesişim noktasında yeralmaktadır. (4) Epsilon Tauri ya da
Occulus Baeus, AİN olarak da bilinir. Boğa'nın sol gözünü
belirler. 04h 28.6m batı boylamı ile 19° 1 1 ' kuzey yükselimi
kesişim noktasında yeralmaktadır. (5) Gamına Tauri 04h 19.8m
batı boylamı ile 1 5° 37' kuzey yükselimi kesişim noktasında
yeralmaktadır. (6) Lambda Tauri 04h 00.7m batı boylamı ile 1 2°
29' kuzey yükselimi kesişim noktasında yeralmaktadır. (7) Xi
Tauri 03h 27. 2m batı boylamı ile 09° 44' kuzey yükselimi kesişim
noktasında yeralmaktadır. (8) Delta Tauri 04h 22.9m batı boylamı
ile 1 7° 32' kuzey yükselimi k�işim noktasında yeralmaktadır. (9)
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Tau Tauri 04h 42 .2m batı boylamı ile 22° 58' kuzey yükselimi
kesişim noktasında yeralmaktadır. (10) Theta 2 Tauri 04h 28.7m.
batı boylamı ile 15° 52' kuzey yükselimi kesişim .noktasında
yeralmaktadır. Pleades denilen takım yıldızlar da boğanın
omuzlarını oluşturur (5) (6) (7).

BOGA TAKIM YDDIZININ GÖRÜNÜŞÜ

TARİH VE MİTOLOJİ
Babilliler boğayı "Tanrının Boğası" olarak tanunlarnış ve
fırtınalara neden olduğuna inanmışlardı. Babilliler boğanın parlak
yıldızı ALDEBARAN'a 1-Ku-U ya da "Yıldızların öncü yıldızı"
olarak adlandırmışlardır. Bununla beraber Yunanlılar Zeus'un
Agenor'un güze! kızı Europe'i etkilemek ve büyülemek için
kendini beyaz boğaya çevirdiğini iddia etmişlerdir. Europe'de
yeraltının üç hakimi olan Minos, Rhadamanthy ve Sarpedon'u
doğurmuştur. Boğa sabit ve toprak grubundandır, yönetici
planeti ise Venüs'dır. Mitolojide Venüs; Afrodit aşk tanrıçasıdır,
bu yüzden venüsün cazibeyi, -� ve aşkı simgelediğine
inanılırdı. Boğa ve Venüs kombinasyom.m.oo so;ğuk, negatif ve
kuru bir yapı sergilediğine inanılırdı bu yüzden 20 Nisan ile 20
Mayıs arası doğan kişilere bu kişilik öze1likleııiı:ri vıerdiğine
inanılırdı.

İKİZLER BURCU
Uluslararası İsmi :
İngilizce İsmi
Almanca İsmi
Fransızca İsmi
Türkçe İsmi

GEMINI
THE TWINS
ZWILLINGE
GEMEAUX
İKİZLER

SEMBOLÜ

ASTROLOJİ
2 1 Mayıs 21 Haziran
Yönetici gezegen Merküri / Değişken / Hava

•

-

Burçlar kuşağının (Zodyak) üçüncü burcudur. Bilinçli olarak
kurulan kontaktlan ve iletişimi sembolize eder. Bu burcun
insanları genelde entellektüellik ve mantığa önem verirler. Çabuk
düşünme ve karar verme yeteneğine sahiptirler. İkizler insanı için
en uygun söz "Ben düşünüyorum" dur.
Bu burcun insanlarının konuşmaya ve düşünce alışverişine
ihtiyaçları vardır. Böylelikle karşılaştırma eğilimlerini ve
düzenleme isteklerini tatmin edebilirler. Konuşmak onlar için
önemlidir. Fakat sohbet ortamından çıkmamalıdır. Düşünceleri
daha serbesttir bir konudan başka bir konuya sıçrayabilirler,
konuşma yetenekleri onların sigortası sayılır. İkizler insanı bilgiye
susamıştır ve bilgi edinmek için elinden geleni yapar. Deneme,
araştırmacı, yazar ve eleştirmenlik onlar için uygun mesleklerdir.
İkizler insanı eğitimini tamamlamamışsa başkalarına hayatı zehir
edebilen kaprisli birisi olabilir. Aşırılığa kaçma eğilimi daha çok,
sıkca değişebilen ilgi alanlarından kaynaklanır. Onlar için
değişiklik hayatın tuzu biberidir. Eğer işler ve olaylar isteği
doğrultusunda gelişmiyorsa depresif bir hal alabilir. Genelde
birden fazla ilgi alanı olduğunda kendisini daha rahat hisseder.
Bu insanlar genelde gerilimli ve pür dikkattirler bu da onların
manevi ve ruhsal yönde rahat olmalarını engeller. Bir kişiye veya
bir yere bağlı olmak onlu için önem taşımaz. Gezmeyi, seyahat
etmeyi ve evde ufak değişiklikler yapmayı severler. Genelde
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maddi ağırlıklı düşünmemelerine rağmen para onlar için güç ve
özgürlük anlamına geldiği için çok çekicidir. İkizler insanının bir
ilginç yanı da çocukluk ve buluğ çağında elde ettiği
alışkanlıklarını değiştirmeden sürdürme isteğinin olmasıdır.
Çevrelerindeki insanlardan çok daha değişik olduklarını
düşünürler. Klişeleşmiş ve kalıplaşmış her şeye karşıdırlar, bu
yüzden başları sık sık derde girer. İkizler insanı toplumsal
olmaktan çok kişiseldir ve bunun hiç bir şekilde başkaları
tarafından değiştirilmesine ve
eleştirilmesine
müsamaha
göstermez. Bu yüzden sadece birisi istedi diye veya kurallar
gereği olduğu için atılımda bulunmaz. Duygusal yönde
yüzeyseldirler ve başkalarının duygularını anlamakta güçlük
çekerler. İkizler insanı konuşmalarına dikkat etmelidir çünkü
karşısındaki insanlara kırıcı olabilir. Vücutlarını ve zihinlerini
sıkca dinlendirmelidirler, böylelikle kendilerini daha sağlıklı
hissedeceklerdir. Bazı ikizler insanları olumsuz ikizler olarak
değerlendirilirler. Bunun en önemli nedeni ise entellektüel
gelişimlerini tamamlamamış olmalarındandır. O zaman bu tip
ikizler insanı karakterinde zayıflıklar göıi.ilmektedir. İnsanlara
karşı kendisini daha üstün tutar ve basit oyunlar oynarlar.
Sahtekarlık, yalancılık, sözünde durmama, aşırı bencillik ve
kendilerini sürekli etrafındaki kişilerle karşılaştırma eğilimleri ve
yarışma istekleri aşırıdır. Bu tip ikizier insanları genelde derin
dostluklar kurmakta zorlanırlar. Onlar için okuduklarının ve
bildiklerinin dışında başka doğru yokmuş gibi davranmaları da
ilişkilerini etkiler. Ayrıca kendilerinden çokca ve sıklıkla
bahsetmeleri de olumsuz yönleridir. Bazı yorumlarda ikizler
insanının birden fazla evlilik yapacağı söylenir. Bu yanlızca genel
bir yorumdur, fakat ikizler insanı bir kişiye bağımlı kalmaktan
hoşlanmadığı için böyle bir yorum düşünülebilir. Yinede bu tür
bir yoruma gim1eden yıldız haritasının bütününe bakılmalıdır.
Sa&Jık ; Sinir sistemini temsil eder. Konuşma ve duyu organlarını,
omuzları, kolları ve akciğerleri simgelemektedir.

İkizlerburcuinsanının KenetlemeyeiÖfebazıvÜcut özemkleri ;
Tipik

İkizler

insanlarının

boyları
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ortadır,

ince

ve

genç

görünümlüdür. Genelde güzel görünümlü, hatları düzgün ve hoş
çizgilidir. Enseleri yüksek, gözleri parlak ve etkileyicidir. Saçları
düz, güzel ve incedir. Dudakları ince ve geniş hatlıdır. Derileri
açık renk ve düzgündür. İkizler kadını, küçük göğüslü, vücut
yapısı aktif, atak ve etkileyicidir.

UGURLARI
Uğurlu taşları; Agate, opal ve onix
Uğurlu sayısı; 5
Uğurlu rengi; Gri ve tüm karışmış renkler
Uğurlu günü; Çarşamba
Uğurlu metali; Civa
Uğurlu hayvanları; Yılan, sincap ve maymun
Uğurlu kuşları; Papağan ve kırlangıç.

ASTRONOMİ
Gökyüzünde İkizler burcu dikdörtgene benzer bir şekilde
görülmektedir. İsmini iki parlak yıldızdan almıştır (Costor,
Pollux). 9 yıldızın kombinasyonundan oluşmaktadır. Astronomik
olarak Saman yolunda 05h 55m ile 08h 05m batı boylamları
arasında ve 1 0° ile 35° kuzey yükselimi (Enlemi) arasında yer
almaktadır. Ortalama değeri ise 07h batı boylamı ile 25° Kuzey
enleminin kesişim noktasıdır. İkizlerin en belirgin yıldızı (1)
Alpha Geminonım'dur. Araplar ona "En önemli ikizlerin başı"
anlamına gelen "Al Ras al Toum al Makaddin" demişlerdir.
COSTOR diye bilinir. 07h 34.6m batı boylamı ile 31° 53' kuzey
yükselimi kesişim noktasında yeralmaktadır. İkinci parlak yıldızı
ise (2) Beta Geminorum'dur. Araplar ona "İkizin en arkasının
başı" anlamına gelen "Al Ras al Toum al Mu'ahhar" demişlerdir.
Bir diğer adı POLLUX'dur. 07h 45.3m batı boylamı ile 28° 0 1 '
kuzey yükselimi kesişim noktasında yeralmaktadır. Pollux
görünüş açısından Costor'dan daha parlak olmasına rağmen, eski
zamanlarda tersi kabul edilmişti. (3) Delta Geminonım'dur. Bir
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diğer adı WASAT'dır. Çift yıldızdır. 07h 20. l m batı boylamı ile
2 1 ° 59' kuzey yükselimi kesişim noktasında yeralmaktadır.
Wasat'ın kuzeyinde "Aralık Geminids" denen bir meteor yağmuru
olur. Diğer bir meteor yağmuru, yıldız kümesinin kuzey batısında
Ocak ortalarında izlenebilir. Geminids'ler en önemli meteor
yağmurlarıdır ve dört günde biterler. (4) Zeta Geminorum'dur.
Bir diğer adı MEKBUDA'dır. 07h 04. lm batı boylamı ile 20° 34'
kuzey yükselimi kesişim noktasında yeralmaktadır. (5) Gamına
Geminorum'dur. Bir diğer adı AL HENA'dır. 06h 37.7m batı
boylamı ile 16° 24' kuzey yükselimi kesişim noktasında
yeralmaktadır. (6) Xi Geminorum'dur. Bir diğer adı AL ZİRR'dır.
06h 45.3m batı boylamı ile 12° 54' kuzey yükselimi kesişim
noktasında yeralmaktadır. (7) Epsilon Geminorum'dur. Bir diğer
adı MEBSUT A'dır. 06h 43.9m batı boylamı ile 25° 08' kuzey
yükselimi
kesişim
noktasında
yeralmaktadır.
(8)
Mu
Geminorum'dur. Bir diğer adı TEJAT POSTERİOR'dur. 06h 23m
batı boylamı ile 22° 3 1 ' kuzey yükselimi kesişim noktasında
yeralmaktadır. (9) Eta Geminorum'dur. Bir diğer adı PROPUS'dur.
06h 14.9m batı boylamı ile 22° 30' kuzey yükselimi kesişim
noktasında yeralmaktadır.

İKİZLER TAKIM YIIDIZININ GÖRÜNÜŞÜ

9

6

TARİH VE .MİTOLOJİ

5

İkizler burcu Babilliler tarafından bir çift çocuk olarak ifade
edilmişdi. Mısırlılarda iki filizlenen bitki olarak tanımlanmışlardı.
Araplar ise ikizlerin en parlak iki yıldızını iki ilahi Tavus olarak
yorumlamışlardı. Yahudilerde iki insan olarak yorumlarunıştı,
David ve Jonathan, Romalılar; Romulus ve Remus, Yunanlılarda
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ise Costor ve Pollux'un Dioscuri'yi temsil ettiğini düşünürlerdi.
Buralardan türemiş olan bazı terimlerde ise bu burç ikizlerin
ağlaması olarak düşünülürdü . İkizler değişken, hava olarak
tanımlanır. Yönetici planeti Merküri'dir. Mitolojide Merkür
(Hermes) ilahi haberci, uyku getirici ve yeraltı güçlerinin
yöneticisi olarak bilinirdi. Herrnes müzik ve matematik tanrısıydı.
Hırsız, dolandırıcı, ticaret ve anlaşmaların işaretiydi. İkizler sıcak,
pozitif ve nemli yapıyı verir. Bu yüzden de 22 Mayıs ise 2 1
Haziran arasında doğanlara bu özelliklerini verdiğine inanılırdı.

YENGEÇ BURCU
Uluslararası İsmi
İngilizce İsmi
Almanca İsmi
Fransızca İsmi
Türkçe İsmi

CANCER
THE CRAB
KREBS
CANCER
YENGEÇ

SEMBOLÜ

ASTROLOJİ
22 Haziran 22 Temmuz
Yönetici gezegen Ay / Öncü ı Su
-

Burçlar kuşağının (Zodyak) dördüncü burcudur. Duyguların ve
bilinçaltının kullanımını sembolize eder. Yengeç insanları
duygusal yönde çok hassastırlar ve onlar için hissettikleri
önemlidir. Yengeç insanları için en uygun söz "Ben
hissediyorum" dur.
Yengeç burcu en güçlü su grubu elemanıdır. Yoğunlukta ev ve
aile ile ilgilidir. Bu burcun insanları koruyucu ve himayecidirler,
bu daha çok ev ve aile yaşamında yoğunlaşır. Çok hassas
oldukları için en çok alaya alınmaktan korkarlar. Psikolojik,
duygusal ve hislerinde çabuk zedelenebiler insanlardır, bu
yüzden kendilerine bir koruyucu duvar örmüşlerdir ve
kendilerini yanlızlığa çekerler. Bağlılıkları ile ünlüdürler,
sadıktırlar. Yengeç insanı için hayat ancak ailesini, evini veya
sevdiklerini güvenceye aldıktan sonra mükemmeldir. Para
konusunda tutumlu insanlardır ve her zaman bir kenarda acil
durum parası bulundururlar. Yaşamlarını güvenceye almak için
riske atılmaları gerekiyorsa buna girerler, fakat mümkünse
başkasının parasını kullanarak bunu yaparlar ve sorumluluk
duyguları gelişmiş olduğu için bu parayı çok dikkatli kullanırlar.
Borcuna sadık birisidir ve başkalarından da bunu bekler. Yengeç
insanlarının iç dünyası karmaşık ve geniştir, bazen çok güçlü
görünürler, bazen de çocuk kadar güçsüz olurlar. Genelde
Yengeç insanları iyi niyetlidirler. Fakat Ay hareketlerine bağlı
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olarak çok değişken olurlar. Bazen melankolik bazen kuşkucu
bazen içe dönük, bazen pasif, bazen de dışa dönük olurlar.
Bunun yanında insanlara diplomatik davranırlar. Kendilerini
kısıtlanmış ve başarısız hissettiklerinde kaprisli davranışlar
gösterirler ve onlarla çalışmak o an imkansızdır. Onların
duygusal yönünü ve hislerini veya genelde yapılarını anlamak
zordur, bu yüzden çokça anlaşılamamaktan yakınırlar. Yengeç
insanları gittikleri her yerde sevgi ve sıcaklık dağıtan kişilerdir.
Bu insanların sevgi anlayışları gelişmiştir ve sevdiklerini
tamamiyle kendilerine saklarlar, onları paylaşmak akıllarının
ucundan bile geçmez, sevgileri hiç bitmez kavgalar ve tartışmalar
sırasında
acımasız
davranabilirler
fakat sevgilerini
hiç
kaybetmezler. Yengeç kadınlarının annelik duyguları çok
gelişmiştir, buna karşı erkeklerinde koruma içgüdüsü ve aile
reisliği duyguları gelişmiştir. Hafızaları çok güçlüdür özellikle
duygusal yönden zedelendikleri bir olayı hiç unutmazlar, bunu
da kendilerine saklarlar. Evinde çok dikkatli ve temizdir, her
şeyin düzenli olmasına üzen gösterir. Görüntü onlar için
önemlidir, temiz giyinmek, güzel giyinmek ve takı takmaktan
hoşlanırlar. Onları yönlendirmenize izin verirler fakat kendilerini
baskı altında hissettikleri an kural tanımaz olurlar. Duygusal
eziklikleri ile karşılarındaki insanı yönlendirmeye çalışan huyları
vardır.
SaiJık ; Bu burç kan ve vücuttaki tüm sıvıları temsil etmektedir.
Ayrıca lenf bezleri, beyincik, solunum yolları, mide, göğüsler ve
raluni temsil etmektedir.

YenKCÇburcuinsanının KC:nellemeye ııörebazıyücutözernkleri ;

Tipik Yengeç insanlarının boyları orta ve minyondur. Bacak
boyları ise kısadır. Genç görünümlüdür. Vücutları genelde güzel,
yuvarlak hatlara sahiptir. Dokuları su sayesinde akümilite edilir.
Derileri ise düz ve muntazamdır. Yüzleri geniş ve düzgün
hatlıdır. Gözleri büyük ve öne çıkıktır. Tenleri soluktur. Kuvvetli
güneş ışığına karşı hassastırlar ve tenleri uzun süre güneşte
kaldığında kötü etkilenir. Vücutları nadiren fazla kıllıdır. Genelde
yengeç kadınlarının göğüsleri büyüktür ve yaşları ilerledikçe
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göğüslerinin sarkması olasılığı çoktur. Göz renkleri genelde
koyudur. Saçları genelde düz ve koyu renktedir.

UGURLARI
Uğurlu taşları; Zümrüt, aytaşı, turkuaz ve yakuttur
Uğurlu sayısı; 2 ve 7
Uğurlu rengi; Beyaz ve açık mavi
Uğurlu günü; Pazartesi
Uğurlu metali; Gümüş
Uğurlu hayvanları; Köpek ve ayıbalığı
Uğurlu kuşları; Martı ve baykuş.

ASTRONOMİ
Gökyüzünde Yengeç burcu çatala benzer bir şekil almaktadır.
Astronomik olarak Saman yolunda 07h 5 5m ile 09h 20m batı
boylamı 07° ile 33° kuzey yükselimi (Enlemi) arasında
yeralmaktadır. Ortalama değeri ise 09h batı boylamı ile 20° kuzey
yükselimi kesişim noktasıdır. Kaideliler yengeç ismini, bu takım
yıldızın yaz yükseliminde güneşin pozisyon olarak en yüksek
kuzey bölümüne oturup yengeçe benzer bir şekil oluşturması
nedeniyle vermişlerdir. Fakat bu gün ekinox'lar hakkında sahip
olduğumuz bilgiler yaz yükseliminde ki bu takvimlerimizde en
uzun gün ve en kısa geceyi göstermektedir; güneşin İkizler de
yer aldığı kanıtlanmıştır. Burcu oluşturan en parlak yıldız,
birbiriyle iç içe girmiş iki açık yıldız bulutundan oluşan bir
kütledir. Bunların içinde ikinci parlak yıldız M 67'dir Alpha
Cancri yakınlarında yer almaktadır. ( 1 ) Alpha Cancri 08h 58.5m
batı boylamı 1 1 ° ile 5 2° kuzey yükselimi (Enlemi) arasında
yeralmaktadır. ACUBEUS olarak da bilinmektedir. En parlak
yıldız da (3) Delta Cancri ile 08h 44.7m batı boylamı 1 8° ile 09°
kuzey yükselimi (Erılemi) arasında yeralmaktadır. ASELLUS
AUSTRALlS olarak da bilinmektedir (4) Gamına Cancri 08h
43.3m batı boylamı 2 1 ° ile 28° kuzey yükselimi (Enlemi) arasında
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yeralmaktadır. ASELLUS BOREALİS olarak da bilinmektedir;
arasında yeralan Praesepe'dir. Diğer adıyla Bechive'dir. Bu yıldız
aynca "Yem Yalağı" (Manger) olarak da bilinir ve yantarafında
Aselli veya Asses olarak bilinen yıldız yeralır. (2) Beta Cancri'dir.
08h 1 6 . 5m batı boylamı 09° ile 1 2° kuzey yükselimi (Enlemi)
arasında yeralmaktadır. AL TARF olarak da bilinir. (5) Lota
Cancri'dir. 08h 46.7m batı boylamı 28° ile 46° kuzey yükselimi
(Enlemi) arasında yeralmaktadır. Böylelikle yengeç burcu
belirgin 5 yıldızın birleşimi ile şekillenmiştir.

YENGEÇ TAKIM YILDIZININ GÖRÜNÜŞÜ

TARİH VE MİTOLOJİ
Araplar bu yıldız kümesine yengeç anlamında "Al Seraları"
olarak adlandırmışlardı. Ancak ünlü Arap astroloğu olan Al Bnıni
"Yumuşak Damak" anlamında "Al Liha" demiştir. Eski Çinde
yengeçin bir bıldırcını temsil eden "Cl100 Neaou" yani "Kırmızı
Kuş" adlı büyük bir takım yıldızın başını oluşturduğu
düşünülürdü. Yunanlılar bu takım yıldızın gökyüzüne Zeus'un
kansı Hera tarafından yerleştirildiğine inanırlardı . Hera Lemaean
Hydra (ikinci nedimesD'ı öldürmek için saldıran Heracles'in
bacağını ısıran yengeci onurlandırmak için bu yıldız kümesini
göğe yerleştirmiş, çünki Hera Heracles'ten nefret edermiş, ancak
Heracles yengeci kılıcı ile parçalamış. Yengeç öncü ve su gnıbu
bir burç olup yönetici gezegeni Ay 'dır. Eski zamanlarda ayın
erkek cinsiyeti taşıdığı düşünülürken daha sonra dişi olarak
algılanmaya başlannuşur. Yengeç karakteri soğuk, negatif ve
nemlidir. Bu özelliklerini 22 Haziran ile 22 Temmuz arasında
doğanlara verdiğine inanılır.

49

ASLAN BURCU
Uluslararası İsmi LEO
İngilizce İsmi
THE LION
LÖWE
Almanca İsmi
Fransızca İsmi
LION
Türkçe İsmi
ASLAN

SEMBOLÜ

ASTROLOJİ
23 Temmuz 22 Ağustos
Yönetici gezegen Güneş / Sabit / Ateş
-

Burçlar kuşağının (Zodyak) beşinci burcudur. Yaratıcılık ve
yaşam kaynağını simgeler. Aslan burçları genelde kibirli
davranışları ve bağışlayıcı tutumları ile ünlüdürler. Aslan insanları
için en uygun söz "Ben istiyonım" dur.
Bu burcun insanları kendi iç güçlerini dengelemek ve
geliştirme eğilimindedirler. Çok kibirli olduklarından ve saygınlık
kazanma isteklerinden dolayı ortada kalmak, ani somları
yanıtlayamamak, cevapsız kalmak ve sıkıştırılmaktan korkarlar.
Aslan burcu insanları için her şeyin bir çözümü, yanıtı ve
açıklaması mutlaka olmalıdır. Aslan insanı toplum içinde
gündemde olmak, sevilir birisi olarak kalmak ve tanınmak ister,
bunlardan birisini gerçekleştirdiği zaman çevresine ve bulunduğu
topluma karşı büyük oynamaktan kaçınmaz ve bu yerini
konımak için elinden geleni yapar. Herhangi bir toplum
içerisinde veya bir toplantıda dikkatlerin üstünde olmasından
hoşlanır ve zevk alır. Bunu da davranışları, konuşması ve tavırları
ile başarır. Aslan insanlarının tahmin yetenekleri gelişmiştir ve
yardıma ihtiyaçları olduğu zaman bu yetenekleri onlara yardımcı
olur. Aslan insanları bir problemle boğuşuyorsa ve bu problemin
çözümü için gerekli verilerin bulunamamasından yakınıyorsa; işte
o anda problemin çözümü için yepyeni gelişmeler ortaya çıkar
ve o bunları kullanarak problemi ustalıkla çözer. Bu yönden
şanslı sayılırlar. Bu burcun insanları için özellikle de
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yaratıcılıklarını kullanabilmeleri açısından rahat olabilecekleri,
rahat
çalışabilecekleri
bir
mekanın
olması
ve
kişisel
bağımsızlıkları çok önemlidir. Bunları gerçekleştirdiklerinde yeni
bir şeyler yaratmak, yaratıcılıklarını kullanmak, çalışmak ve
ruhsal yönde gelişmek dürtüsü ile yollarına devam ederler.
Aslan insanlarının olumlu bir yönü de kendilerini düşünmeden
sevdikleri
insana
para,
vakit
ve
bilgilerini
karşılıksız
verebilmeleridir. Aslan burcu insanları kendilerini karşı cinse
yakın hissederler, fakat onların aşk ve sevgi istekleri, doğal
dürtülerini dengeleyebildikleri sürece uyumlu bir ilişkiye
girebilmelerine olanak tanır. Bunu yapamazlarsa ikili ilişRilerinde
istekleri ön plana çıkacaktır. Bu da talep ve beklentilerinin
yoğunluğundan, ilişkinin bozulmasına veya uzun sürmemesine
neden olacaktır. Bu burcun insanları için para hedeflerine
ulaşabilmeleri için bir araçtır, onlar bunun bilincinde oldukları
ıçın
bu yönde
davranırlar.
Başkalarını
kendileri
gibi
gördüklerinden insanlara çabuk güvenirler. Tartışmalarda,
konuşmalarda konunun saptırılmasına ve konu içinde tekrarlara
dayanamazlar bu yüzden de sabırsızlıkları, heyecanları ve
dikkafalılıkları hemen ortaya çıkar. Bir Aslan insanının fikirlerini
paylaşmıyorsanız ona karşı dikkatli olmalısınız çünki dostluğunuz
uzun sürmeyebilir ve onu ancak fikirlerini paylaşıyorsanız
yönlendirebilirsiniz. Aslan burcu insanları başkalarının kendisi
hakkındaki düşüncelerinin olumlu olmasını ister ve bunu da
çoğu zaman başarır, ayrıca insanları etkileyebildiğinin farkında
olduğundan onları daha çok etkileyebilmenin yollarını arar.
Aslan insanları istediklerinde dramatik olabilirler ve kendileri bu
rolü uzunca oymıyorsalar, bu onlar için bir gerçeklik haline
gelebilir. Onlar için rahatlık önemlidir, eğer kısıtlanmış bir
pozisyona sokulduklarını hissederlerse işlerini ihmal ederler ve
verimli olamazlar, genel toplumu karşılarına alsalar bile bu
ihmalkarlığı gösterirler. Bu yüzden kendi fikirlerinin takibi onlar
için önemlidir. Her hareketlerinde kibirliliğini ve gunırunu
göstermeye çalışır, bu başkaları tarafından hemen anlaşılacaktır.
Bir Aslan burcu insanı bir sonımluluk almış ve ona güvenilmişse

51

bu sonımluluğa layık olabilmek ıçın elinden geleni yapar,
kısıtlanmamak şartı ile. Görevini yaparken de birlikte çalıştığı
insanlara mesafe koyarak bunu gerçekleştirir ve her şeye rağmen
sonunda kendi istekleri veya hedefinin bir parçası olmalıdır.
Aslan insanları pratiktirler, felsefi ve mantıklı düşünmeye önem
verirler.
Sağlık ; Vücüdumuzu ve kan dolaşımını temsil ettiği gibi en
önemli organlardan birisini yani kalbi temsil eder. Aynca
atardamarı ve genelde hücre yapısını da temsil etmektedir.
Vücudumuzdaki arterler buraya aittir. Sırtı da temsil etmektedir,
özellikle de belkemiğini.

Aslanbwcujnsanlannınaeuellemeye ııörebazıVilcutöu;mkk:o ;

Tipik Aslan insanlarının boyları uzun, güçlü, kaslı ve ağır
yapıdadır. Genelde ağırbaşlı bir görünüm sergilerler. Saçları gür,
güçlü ve dalgalıdır. Saç rengi san veya açık renktedir. Gözleri ve
bumu büyük, dudakları ise incedir. Aslan kadınlarının vücut
hareketleri sabırsız ve hızlıdır. Ten renkleri genelde açıktır.

UGURLARI
Uğurlu taşlan; Topaz ve elmas
Uğurlu sayısı; 1 ve 4
Uğurlu rengi; Sarı, turuncu ve altın rengi
Uğurlu günü; Cuma
Uğurlu metali; Altın
Uğurlu hayvanları; Aslan ve panter
Uğurlu kuşları; Serçe, kartal ve horoz.

ASTRONOMİ
Aslan Zodyak'ın (Burçlar Kuşağı) en etkileyici ve en büyük
takım yıldızlarından birisidir ve adını aldığı hayvanın figürüne
benzer bir şekildedir. Astronomik olarak Saman yolunda 09h
20m ile 1 l h 55m batı boylamları arasında ve -06° güney alçalımı
ile 33° kuzey yükselimi (Enlemi) arasında yer almaktadır. Or-
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talama değeri ise lOh batı boylamı ile 20° kuzey enleminin
kesişim noktasıdır. Aslan takım yıldızı belirgin 9 yıldızın birleşimi
ile şekillenmiştir. ( 1 ) Alpha Leonis'dir. REGULUS olarak bilinir.
lOh 08.4m batı boylamı ile 1 1 ° 58' kuzey yükselimi (Enlemi)
kesişim noktasında yeralrnaktadır. Ayrıca Regulus "Cor Leonis"
"Aslanın Kalbi" olarak da bilinmektedir. Regulus bir gnıp yıldızla
beraber, aslan şeklinin başını ve omuzlarını oluşturan "orak"
şeklindeki bölümün de başını oluştunır. (2) Eta Leonis'dir. l Oh
07.3m batı boylamı ile 1 6° 46' kuzey yükselimi (Enlemi) kesişim
noktasında yeralrnaktadır. (3) Gamına 2 Leonis'dir. ALGİEBA ola
rak bilinir. lOh 20m batı boylamı ile 19° 5 1 ' kuzey yükselimi (En
lemi) kesişim noktasında yer almaktadır. Gamına Leonis her yıl
kasım ortasında görülen Lionids meteor yağmunımın en orta
noktasında yer alan ve "orak" şeklinin diğer ucunda bulunan
çok parlak bir yıldızdır. (4) Zeta Leonis'dir. ADHAFERA olarak bi
linir. lOh 16.7rn batı boylamı ile 23° 25' kuzey yükselimi (Enlemi)
kesişim noktasında yeralrnaktadır. (5) Mu Leonis'dir. RES ELASED
BOREALİS olarak bilinir. 09h 52.8m batı boylamı ile 26°0 1 ' kuzey
yükselimi (Enlemi) kesişim noktasında yeralmaktadır. (6) Epsilon
Leonis'dir. RES ELASED AUSTRALİS olarak bilinir. 09h 45.8m Batı
boylamı ile 23° 46' kuzey yükselimi (Enlemi) kesişim noktasında
yeralmaktadır. (7) Theta Leonis'dir. CHORT olarak bilinir. 1 lh
14.3rn batı boylamı ile 1 5 ° 26' kuzey yükselimi (Enlemi) kesişim
noktasında yeralmaktadır. (8) Beta Leonis'dir. DENEBOLA olarak
bilinir. l l h 49. lrn batı boylamı ile 14° 34' kuzey yükselimi (En
lemi) kesişim noktasında yeralrnaktadır. (9) Delta Leonis'dir.
ZOSMA olarak bilinir. l l h 1 4 . l m batı boylamı ile 20° 3 1 ' kuzey
yükselimi (Enlemi) kesişim noktasında yeralrnaktadır. (7), (8), (9)
ise aslanın kalça bölümünü oluştunırlar.

ASLAN TAKIM YILDIZININ GÖRÜNÜŞÜ
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Bu takım yıldız Keldeliler tarafından hayvanların kralı olarak
tanımlanmıştır. Eski Çin'de ise aslan burçu "Kırmızı Kuş"
anlamına gelen "Chou Neaou" adlı büyük takımyıldızın parçası
olarak bilinirdi. "Chou Neaou" bir bıldırcını temsil ederdi ve
"Bıldırcın'ın Ateşi" olarak tasvir edilirdi . Erken Arap Zodyak
(burçlar kuşağı) 'ın da ise bu gün ikizler, yengeç, aslan ve başak
ile bunların yanında yer alan diğer takım yıldızlar korkunç
büyüklükte ele alınan "ASAD" isimli bir aslanı ifade ederlerdi .
Yunanlılar'sa gökyüzüne Zeus tarafından birinci nedimi olan He
racles'in Nemean aslanını öldürmesinin şerefine yerleştirildiğini
söylerlerdi. Aslan sabit ve ateş gnıbudur. Yöneticisi Güneştir. Bir
çok eski kültür güneşin bir erkek tanrı olduğunu iddia ederken
İskandinav kültüründe onun bir dişi olduğuna inanılırdı. Aslanın
yaradılışı sıcak, pozitif ve kumdur. Bu özelliklerini 23 Temmuz
ile 22 Ağustos arasında doğanlara verdiğine inanılır.

BAŞAK BURCU
Uluslararası İsmi
İngilizce İsmi
Almanca İsmi
Fransızca İsmi
Türkçe İsmi

: VIRGO
THE VIRGIN
: JUNGFRAU
VIERGE
BAŞAK

ASIROLQii

SEMBOLÜ

•

23 Ağustos 22 Eylül
Yönetici gezegen Merküri / Değişken / Toprak
-

Burçlar kuşağının (Zodyak) altıncı burcudur. Düzen ve
çalışmayı simgeler. Başak burcu insanı için çalışmak yaşamın
tuzu biberidir. Bu burcun insanları titizlikleri ile ünlüdürler. Bilgi
edinmek onların ayrıca bir özelliğidir. Bu burcun insanları için en
uygun söz "Ben araştınyonım" dur.
Başak burcu insanları kullanım eşyalarını ve genelde nesneleri
kontrolleri altında tutmak isterler, bu yüzden çok titizdirler. Bu
insanların bilgileri genelde tecrübeler sonucu edinilmiştir. İşlerini
çok titizlikle yaparlar ve bu sırada da detaylara çok dikkat
ederler. Bu burcun insanlarının ilginç bir yönleri vardır. Onlar ya
düzeni sağlarlar veya karışıklığa neden olurlar, ikisinin ortasını
bulmaları zordur. Dostluk ve arkadaşlık onlar için önem taşır ve
arkadaşlarına özellikle iş bulmak için ellerinden geleni yaparlar
ve karşılık beklemezler, fakat çalışmayı sevmeyen birisi için
parmaklarını bile kıpırdatmazlar. Onlar için gerçek olan iş,
çalışmak, hizmet ve düzendir. Başak burcu insanlarının pratik
yönleri dikkat çekicidir. Hayır demesini bilen insanlardır, bu da
onların bu işin olmayacağına inandıkları içindir. İşleri ile ilgili her
detayı hatırlarlar ve bu konuda da konuşmaktan hoşlanırlar. Bu
burcun insanları eğer işleri ile ilgili bir konu üzerinde
konuşmuyorlarsa dikkatlerini çabuk dağıtabilirler. Başak insanları
yaşadıkları
kendi dünyalarını mikroskop altında analiz
edermişcesine davranırlar bu da onların hemen farkedilmelerine
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neden olur. Bu yapıları başak burcu insanlarının bir problemi
tüm ayrıntıları ile görmelerine engel olabilir. Bu burcun
insanlarının öğrenmesi gereken, kendisi ile başkalarını aynı
kefeye koymamaktır. Kendisinin sevmediği, hoşlanmadığı
davranışları başkalarına karşı yapmamaktır, çünki onlar bunu
sıkça yaparlar. Ayrıca başkalarına karşı işlerinde oldukları gibi
objektif olmayı öğrenmeleri gerekir. Başak burcu insanları sağlık
yönünden evhamlı ve korkulara açık insanlardır. Hatta hastalık
hastası olurlar, bu da onları ve karşısındaki insanı ikili
ilişkilerinde ve evliliklerinde olumsuz etkileyecektir. Mateıyel
yönden yani mal ve eşya yönünden gelişme istekleri vardır. İyi
yemek yemek ve iyi giyinmekten hoşlanırlar. Rahatlık onlar için
fazlaca önemli değildir fakat paraları olduğunda veya maddi
yönden rahatsalar lüks düşkünü ve tembel olabilirler. Başka
insanları giydikleri, ev eşyaları ve iş konustında çekiştirmekten
hoşlanırlar. Başak insanlarının masrafları çok olur, bu yüzden
onlar için para biriktirmek güçtür, yanlız mal edinmeye gayret
ederler ve bu yönde yatırım yaparlar. Başak burcu insanları için
aşk hayatı fazlaca önem taşımaz ve yüzeyseldir. Bu yüzden de
evliliklerini geciktirmeye eğilimlidirler. İyi bir konuşmacı ve
sözünü bilen, diplomatik kişiler onları aşırı etkiler.
SaiJık: ; Yıldız haritasında doğal evi 6.ev olduğundan genel
sağlığı temsil eder. Bu burca ve eve düşen yıldızlar - planetler
kişinin
vücudundaki
hassas
ve
zayıf olan
noktaları
göstermektedir. Haritada genel sağlığın dışında karın bölgesini ve
bağırsakları temsil eder. Kalın bağırsaklar, ince bağırsaklar,
apandisit'i ve bel kısmını temsil etmektedir.

Basakburcujnsanırungenellemeye görebazıvÜcutözelHkJeri :
Tipik başak insanları orta boylu ve ince yapıdadır. Fizik yapıları
düzgün ve iyidir. Kemik yapıları da sağlam ve düzdür. Gerçekten
bir çok başak erkeğinin ince hatları onlara bir bakıma kadınımsı
bir hava verir. Kollar ve bacaklar uzun, eller büyük, parmaklar
düzgün ve sağlam yapılıdır. Ayakları küçüktür. Yüz hatları
küçük, düzgün ve hoştur. Alınları yüksektir. Gözleri oldukça
büyük ve çıkıktır. Genç başaklarda gözler uyanık ve tetikte bir
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görünüm verir. Yaşlı başaklarda ise üzgün bir görünüm yaratır.
Saçları genelde kuru ve sık değildir. Başak kadınlarının göğüsleri
genelde küçüktür. Hareketleri biraz yavaştır.

UGURLARI
Uğurlu taşları; Safir ve yeşimtaşı
Uğurlu sayısı; 5
Uğurlu rengi; Gri ve viyolet
Uğurlu günü; Çarşamba
Uğurlu metali; Civa
Uğurlu hayvanları; Maymun, yılan ve sincap
Uğurlu kuşları; Kırlangıç, ibis, papağan ve saksağandır.

ASTRONOMİ
Başak takım yıldızı uzun ve biraz karışık bir takım yıldızdır.
Aslan takım yıldızına benzemektedir. Belirgin 9 yıldızın
birleşimiyle şekillenmiştir. Astronomik olarak Saman yolunda 1 lh
35m ile 15h l üm batı boylamları arasında ve 1 5° kuzey yükselimi
(enlemi) ile
22° güney alçalımı arasında yer almaktadır.
Ortalama değeri ise 1 3h batı boylamı ile 00° kuzey enleminin
kesişim noktasıdır. Başak takım yıldızının en parlak yıldızı olan
( 1 ) Alpha Virginis'dir SPİCA olarak da bilinmektedir, Güneş'ten
yaklaşık 250 ışık yılı uzaklıktadır. 13h 25.2m batı boylamı ile - 1 1 °
09' güney alçalımı (enlemi) kesişim noktasında yeralmaktadır.
Antik çağlardan beri denizcilik için yön göstermesi ile önem
kazanmıştır. (2) Gamına Virginis'dir PORRİMA olarak da
bilinmektedir. 12h 4 1 .7m batı boylamı ile -01° 27' Güney Alçalımı
(enlemi) kesişim noktasında yeralmaktadır. (3) Delta Virginis'dir
AUVA olarak da bilinmektedir, 12h 55.6m batı boylamı ile 03° 23'
kuzey yükselimi (enlemi) kesişim noktasında yeralmaktadır. (4)
Epsilon Virginis'dir VİNDAMİATRİX olarak da bilinmektedir, 1 3h
02.2m batı boylamı ile 1 0° 58' kuzey yükselimi (enlemi) kesişim
noktasında yeralmaktadır. Hemen yanında ise Beta Virginis
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vardır ZAVUARA olarak da bilinmektedir. (5) Loto Virginis'dir
SYRMA olarak da bilinmektedir. 1 4h 1 6m batı boylamı ile -06°
00' güney alçalımı (enlemi) kesişim noktasında yeralmaktadır. (6)
Mu Virginis'dir 14h 43m batı boylamı ile -05° 39' güney alçalunı
(enlemi) kesişim noktasında yeralmaktadır. (7) Her hangi bir ismi
yoktur 14h 46.2m batı boylamı ile -01 ° 54' Güney Alçalımı
(enlemi) kesişim noktasında yeralmaktadır. (8) Tou Virginis'dir
1 4h Ol .6m batı boylamı ile 01° 33' kuzey yükselimi (enlemi)
kesişim noktasında yeralmaktadır. (9) Zeta Virginis'dir HEZE
olarak da bilinmektedir. 1 3h 34.7m batı boylamı ile -00° 36'
güney alçalımı (enlemi) kesişim noktasında yer almaktadır.
BAŞAK TAKIM YILDIZININ GÖRÜNÜŞÜ

TARİH VE MİTOLOJİ
Başak takım yıldızı eski çağlarda toprak tanrıçası olarak
tanınmıştır. Geleneksel bir benzetme ile, yan yarıya uzanan ve
bir elinde bir buğday başağı tutan bir dişiyi sembolize eder. Eski
Çin'de ise "Kırmızı Kuş" anlamındaki "Chou Neaou" adlı takım
yıldızın bir parçasını oluşturduğu ve "Bıldırcın'ın Kuyruğu" olarak
adlandırıldığı görülmektedir. Eski Çinde yeni yıla onların KEOK
yani "Tanrının Çatısı" diye adlandırdıkları Spica (Alpha
Virginis)'in sol tarafına dolunayın gelmesi ile girilirdi . 17. y.y'da
batı astrolojisinin Çin'e girmesi ile Çin'li astrologlar bu takım
yıldızı "She Shang Neu" yani "Frigid Bakire" anlamında
adlandırmışlardır. Araplar ise "Al Adhra al Nathifah" yani "Masum
Bakire" diye tanımlamışlardır. Yunanlılar Başak takım yıldızını
"Demeter" diye adlandırmışlardır. Bu Yunanlılarda ekin ve tanın
tanrıçasıydı. Fakat daha sonra Apollo'nun kızı Palhene; dürüstlük
tanrıçası, Astaea; Astraeus ve Ancara'nın kızı Iustitia; ve Icarius'un
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tahtsız kızı Erigore olarak tanımlamışlardır, ki Erigone babasının
öldürülmüş bedenini bulduğunda kendini bir ağaca asarak
öldürmüştür. Başak, değişken ve toprak gnıbudur. Yöneticisi
Merki.iridir. Merkür çok aktif diğer tannlar arasında haber taşıyan,
uykuyu azaltan, Tartanus'un ruhunu yöneten bir tanrıdır. Aynı
zamanda ticaret, deniz yolculuğu ve davranış yöneticisi olarak
insan davranışlarında etkisi olduğuna inanılırdı. Başak soğuk,
kum ve pasif bir doğadadır. Bu özelliklerini 23 Ağustos ile 22
Eyli.il tarihleri arasında doğanlara verdiğine inanılır.

TERAZİ BURCU
Uluslararası İsmi LIBRA
İngilizce İsmi
THE BALANCE
Almanca İsmi
WAAGE
Fransızca İsmi
BALANCE
Türkçe İsmi
TERAZİ

SEMBOLÜ

ASIROLQJİ

o

23 Eylül 22 Ekim
Yönetici gezegen Venüs ! Öncü ! Hava
-

Burçlar kuşağının (Zodyak) yedinci burcudur. Güzellik, sanat
ve dengeyi sembolize eder. Terazi burcu insanları başka
insanlara karşı saygınlık ve aranır birisi olma isteklerinden dolayı
nazlı, işveli, şirin ve çekici olmaya çalışırlar. Bu burcun insanları
birşeyler yapabilmek isterler ve genelde de bu yönde aktif
olurlar. Fakat aktif olmak için başkalarına ihtiyaçları vardır ve bu
kişiyi ararlar, çünki tek başına başladıkları bir işi tek götürmek
istemezler. Onlar için en uygun söz "Ben dengeliyorum" dur.
Terazi burcu insanları mutlaka dostluk kurabilecekleri birisi,
bir arkadaş veya beraber olabilecekleri birisine ihtiyaç duyarlar,
yanlızlıktan hoşlanmazlar. Bireysel oldukları için bu yönlerini
kontrol etmeleri, ilişkilerinin yürümesi açısından şartır. Çünkü
beklenmedik bir şekilde bencil olabilirler. Bu burcun insanları
beraberliğe ve evliliğe çok önem verirler. Genel çevre ile sosyal
yönden kontakt kurabilmek için çaba harcarlar, bu onlar için
önemlidir. Bunu da rahatlıkla zorlanmadan gerçekleştirebilirler
bu da onların bir özelliğidir. Terazi burcu insanı genelde beraber
çalışılan veya gnıplar halinde çalışılan işleri seçer. Onların adalet
anlayışları ve özgürlük duygulan gelişmiştir, bu da onların
herkeze konuşma hakkı tanımalarından ve fikirlerini serbestçe
ifade etmelerini istemelerinden kaynaklanır. Terazi burcu
insanları evlendiklerinde veya beraber oldukları eşlerinden
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kendilerinin çalıştığı gibi çalışmalarını isterler. Bu burcun
insanları hakkında genelde tembel denir fakat onların
tembellikleri inatçılıklanndan kaynaklanır. Çalıştıkları zaman
onları tanıyamazsınız. Genelde genç terazi insanları 29.5
yaşlarına kadar inatçı ve tembel gözükebilirler fakat bu yaştan
sonra ise sorumluluk duygularının gelişmesi sonucu bu
huylarından vazgeçerler, çalışkan ve aktif olurlar öyleki akşamları
eve geldiklerinde yorgunluktan halleri kalmaz. Bu da onların
aşırıya kaçma eğilimlerini gösterir. Terazi insanları bilgi ve nıhsal
yönden gelişmenin bilgisi peşindedirler bunu yaparken de
mantık onlar için ön plandadır. Onların bir yeteneği de
çevrelerinde oluşan olayları iyi analiz edebilmeleridir ve iyi bir
demogojist olurlar bu yüzden onlarla tartışırken dikkatli
olunmalıdır, konunun nasıl değiştiğini anlayamazsınız. Psikoloji,
insan ilişkileri, davranış bilimleri ve bu tür konular onların ilgisini
çeker. Bu yönde edindikleri bilgileri başkalarına aktarmak ve
öğütlerde bulunmak ve özel problemlerine yardım etmekten çok
hoşlanırlar. Özellikle de onların öğütlerini dinlemiş iseniz bu
onlara ayrı bir zevk verir. İyi bir arabulucu ve barış
çözümleyicisidirler. Terazi burcu insanlarının bir özelliği de
çabuk sinirlenmemeleridir, fakat bir kere sinirlendiklerinde
onların dilinden kurtulmak olanaksızdır, ağızlarına geleni
düşünmeden söylerler ve çok kıncı olabilirler. Bu burcun
insanları için edindikleri tecrübeleri kullanmak ayn bir önem taşır
öyle ki onları yıkan veya yıkılmış bir insan olarak görmeniz,
ancak tecrübelerini onlarla paylaşmayan insanlardan kaynaklanır
ve onlara aşırı kızarlar, yine de kızgınlıkları çok sürmez.
SaiJık ; Bu burç, haritada böbrekleri, pankreas, karaciğeri ve
sırtın alt kısmını temsil eder. Aynca yumurtalıklarla ve bazı
hormonlarla yakından ilgisi vardır. Kadınlarda östrojen
hormonunu simgeler. Her iki cinsiyette de ilk olgunluk dönemini
göstermektedir. Belin üstündeki ve hemen altındaki kalın kaslarla
da ilgisi vardır.

Terazi burcu insanının g;enelleıneye g;öre bazı vücut özemkleri :
Tipik Terazi insanlarının boyları değişkendir. Vücutları genelde
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düzgün hatlıdır. Ancak Terazi erkekleri genelde kadınlara benzer
özelliklere sahiptir; dar omuzlar ya da vücudun kılsız olması gibi.
Yüzleri oval ve yaygındır. Kemik yapıları sağlam ve iyidir.
Yanakları gamzeli ve dolgundur. Gözleri büyük ve çıkıktır. Göz
rengi genelde mavi veya eladır. Saçları güzel, açık renk ve bazen
kıvırcıktır. Terazi kadınlarının göğüsleri orta büyüklükte ve iyi
şekillidir. En kötü fiziksel özellikleri kalın bilekli olmalarıdır.

UGURLARI
Uğurlu taşları; Opal, safir ve yeşimtaşı
Uğurlu sayısı; 6
Uğurlu rengi; Tüm açık renkler özellikle açık mavi
Uğurlu günü; Cuma
Uğurlu metali; Bakır
Uğurlu hayvanları; Yabani Tavşan ve tüm lüks ev hayvanları
Uğurlu kuşları; Kumru ve serçe.

AS1RONOMİ
Terazi takım yıldızının şekli ismine uymayan bir görüntüdedir.
Daha çok bir uçurtmayı andırmaktadır.
Belirgin 6 yıldızın
birleşimiyle şekillenmiştir. Astronomik olarak Saman yolunda 14h
20m ile 16h OOm Batı boylamları arasında ve 00° kuzey yükselimi
(enlemi) ile
30° güney alçalımı arasında yer almaktadır.
15° güney alçalımı
Ortalama değeri ise 15h batı boylamı ile
kesişim noktasıdır. Terazi takım yıldızının merkezini oluşturan
yıldızlar dikdörtgen biçiminde sıralanmışlardır. Bu merkezin en
parlak iki yıldızından ilki (1) Alpha Librae'dir ZUBEN EL GENUBİ
olarak da bilinmektedir, 14h 50.9m batı boylamı ile -16° 03'
güney alçalımı (enlemi) kesişim noktasında yeralmaktadır.
İkincisi ise (2) Beta Librae'dir ZUBEN EL SCHEMALİ olarak da
bilinmektedir. 15h 1 7m batı boylamı ile -09° 23' güney alçalımı
(enlemi) kesişim noktasında yeralmaktadır. Beta Librae gökteki
az sayıdaki yeşil yıldızlardan birisidir. Bu özelliği ile ön plana
çıkan nadir yıldızlardan birisidir. Önceleri bu yıldız Beta Librae
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ile Alpha Librae akrep takım yıldızının bir parçası olarak bilinirdi.
Alpha Librae akrebin güney kıskacı Beta Librae'de akrebin kuzey
kıskacı olarak tanımlanırdı. Daha sonraki araştırmalarda bunun
böyle olmadığı gözlenmiştir. (3) Gamına Librae'dir ZUBEN EL
AKRAB olarak da bilinmektedir, 1 5h 35 .Sm batı boylamı ile -14°
47' güney alçalımı (enlemi) kesişim noktasında yeralmaktadır. (4)
Sigma Librae'dir BRACHİUM olarak da bilinmektedir, 15h 04. lm
batı boylamı ile -25° 17' güney alçalımı (enlemi) kesişim
noktasında yeralmaktadır. (5) Upsilon Librae'dir ZUBEN
HAKRABİ olarak da bilinmektedir, 15h 37m batı boylamı ile -28°
08' güney alçalımı (enlemi) kesişim noktasında yeralmaktadır. (6)
Tou Librae'dir. 15h 38.7m batı boylamı ile -29° 47' güney alçalımı
(enlemi) kesişim noktasında yeralmaktadır. Takvimlerimizde 2 1
Eylül tarihi günlerin ve gecelerin eşit olduğu bir zamanı
göstermektedir. Biz buna sonbahar ekinox'u diyonız. Bu tarihten
sonra günler kısalmaya, geceler ise uzamaya başlar. M.Ö. ikibin
ile binli yıllarda güneş sonbahar ekinoxun da terazi burcuna
girerdi fakat yüzyılımız da güneş sonbahar ekinoxun da oğlak
burcundan geçmektedir.

TERAZİ TAKIM YIIDIZININ GÖRÜNÜŞÜ

TARİH VE MİTOLOJİ
Terazi eski zamanlarda denge ve ağırlık ölçer olarak
tanımlanırdı ki bu günümüzde de geçerlidir. M.Ö. ikinci ve
birinci bin yıllarda güneşin sonbahar ekinoxun da bu takım
yıldıza girmesi ile gece ve gündüz'ün dengelenmesi gözlenmişti.
Eski Romada bu takım yıldız önemli sayılırdı. Julies Caesar'ın
yönetimi sırasında, destekleyicileri o'nu bu takım yıldız ile
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sembolize ederlerdi. M.Ö. 44 yılında öldürülmesinden sonra bu
takımyıldız ile bağdaştırılması unutuldu . Ancak burcun dengeyi
ifade ettiğine inanıldı. Araplar teraziyi "Akrebin kıskacı" anlanuna
gelen "Al Zubana" olarak isimlendirmişlerdi. Eski Çin'de bu gün
terazi, akrep ve yay olarak bilinen takımyıldızların beraber
"Azure Dragon'u" oluşturduğuna inanılırdı, bu da batı ya da
sonbahar
gök sırasında yaşardı. Fakat batı ile ilişkilerin
kunılmasından sonra denge anlamına gelen "Tien Ming" olarak
isimlendirilmiştir. Terazi öncü ve hava gnıbundandır. Yönetici
gezegeni Venüs'tür. Venüs aşk tanrıçası (Afrodid) aynı zamanda
da savaş tanrıçası olarak bilinmektedir. Bu iki görüş Venüs'ün
gökyüzünde hem "Sabah yıldızı" (Phosphonıs) hem de "Akşam
Yıldızı" (Hesperos) olarak görünmesi ile yaygınlaşmıştır. Birincisi
insanoğlu üzerinde olumlu bir etki yaratırken ikincisi olumsuz
etki yaratmıştır. Terazi tabiyatı ile sıcak, pozitif ve nemlidir, 23
Eylül ile 22 Ekim arasında doğanlara bu özelliklerini verdiğine
inanılır.

AKREP BURCU
Uluslararası İsmi
İngilizce İsmi
Almanca İsmi
Fransızca İsmi
Türkçe İsmi

SCORPIUS
THE SCORPION
SKORPION
SCORPION
AKREP

ASIROLOIİ

SEMBOLÜ

•

23 Ekim 21 Kasım
Yönetici gezegen Pluto / Sabit / Su
-

Burçlar kuşağının (Zodyak) sekizinci burcudur. Maddenin yok
oluşu ve yüksek gücü sembolize eder. Akrep burcu insanlarının
yaşamlarında temel kurallar, değişikliğe açık olaylar ve bilgiler
önem taşır. Bu yaklaşımları onların istek ve beklenlileri
doğrultusunda düşük veya yüksek seviyede gerçekleşebilir.
Tamamiyle beklentileri ile ilgili davranışlarıdır. Akrep burcu
insanları için en uygun söz "Ben istiyonım" dur.
Akrep burcu insanlarının istek güçleri kuwetlidir ve bilinçli
istekleri doğnıltusunda içten gelen dürtüleri güçlü olduğundan
genelde istekleri bu yönde ağırlık kazanır. Akrep burcu insanının
hayatı genelde bu içgüdülerini yaratıcı bir biçimde ortaya
koymak ve duyularının savaşı ile geçer. Akrep burcu insanları
arzu ve seksüel dürtülerle dolu olduklarından, ihtiraslı ve hırslı
bir sevgili olurlar. Bu sevgileri kontrolden çıkmışsa, bu akrep
insanlarında sık sık olabilir, sahiplenme, kıskançlık ve şiddete yol
açabilir. Akrep burcu kadar iyi yönde gelişebilen ve aynı anda
kötü yönde gelişebilen başka bir burç yoktur. Çok iyi ve yardım
sever bir dost olabildiği gibi birisinin arkasından entrikalar
çeviren, amansız bir düşman da olabilir. Bu burcun insanları
enerjilerini sevdikleri bir konu üzerinde yoğunlaştırdıkları için
tüm enerjilerini bu konuya veya olaya harcarlar, bu yüzden
Akrep insanları konu seçiminde baştan doğnı konuyu
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seçmelidirler, seçerken titiz ve dikkatli olmalıdırlar, çünkü ikinci
bir konu veya olaya yeterince enerjileri kalmayacaktır. Akrep
burcu insanları hayatı hiç bir zaman hafife almazlar, onların çok
ciddi olduklarını çalışmaları ile görebilirsiniz. Başladıkları bir işte
çok ciddidirler. Mükemmel olma istekleri onları başkalarının
sorumluluğunu almaktan uzak tutar ve bu istekleri doğrultusunda
tüm detaylar üzerinde durmaları da onların kendi güçlerinin
üzerine çıkmalarına ve yonılmalarına neden olur. Herhangi bir
olay onları yıldırmaz, zorlamalar ve ödünler ne kadar büyük
olsada sonuna kadar dayanmaya çalışırlar. Burçlar kuşağının
objektif olamayan bir kaç burcundan birisidir, bazen tek olma
özelliğini de ellerinde tutarlar. Genelde kendilerinin olumsuz
yönlerini ve zayıflıklarını görmezler, başkalarını da kendileri gibi
görürler. Onlar bir şeyi yapabiliyorsa başkalarıda bunu
yapabilmelidir. Dostlarına yardım ve iyilik yapmaktan hoşlanırlar
fakat her zaman bir beklentileri vardır, yardım ettikleri kişinin
hemen kendi başına ayakları ustünde durmasını, aktif olmasını
beklerler ve onu buna zorlarlar. Diplomatik sayılmazlar, kendi
fikirlerini saklama ve anlatmama eğilimindedirler, anlatsalar bile
yüzeysel anlatırlar, ancak olay veya konu sonuçlandıktan sonra
yaptıklarını göstermek için hemen anlatmaya başlarlar. Akrep
burcu insanları bir konunun detayına inebildikleri için ve bu
yöndeki dürtülerini iyi kullanabildiklerinden, buluşlar, bilim,
araştırma ve okült ilimlere eğilimleri v.ardır. Akrep insanı bir
dostuna sırrını veriyorsa onu saklamasını ister, bu onda tüm
burçlardan daha fazladır. Şayet siz onun sırrını açıklamışsanız
öfkesinden kaçınmanız zordur ve sizinle bir daha arkadaşlık
etmez. Kötü bir düşman kazanmış olursunuz. Mücadelesinde
akrep insanı kural tanımaz ve çok acımasız olabilir,
başkalarından da bunun tersını beklemez. Akrep burcu
insanlarının
bir
yeteneği
de
başkalarını
çok
çabuk
etkileyebilmesidir. Onlardan en gizli bilgileri ufak oyunlar
yaparak rahatca alabilir bunu da Akrep burcu insanı genelde
başarır.
Akrep
burcu
insanlarını
olumlu
olumsuz
(Gelişmiş-Gelişmemiş) diye ikiye ayırabiliriz. Burçlar Kuşağında
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bu iki tiplemenin arasına çabuk girip çıkan başka bir burç
yoktur. Olumsuz akrepler burçlar kuşağının en kötü tipleri olma
özelliğini ellerinde tutarlar. Onların kullanma ve sahiplenme
istekleri aşırı geliştiğinden ki Zodyak'ın en bencil tipleri
olabilirler; başkalarının güçsüz yönlerini rahatlıkla kullanarak
üstünlük sağlamaya çalışırlar. Zayıflık onlar için çirkin, önemsiz
ve olunmaması gereken bir şeydir. Çevrelerindeki insanların zayıf
ve güçsüz zamanlarını sezerek bilinçli kullanmaya çalışırlar.
SaKlık ; Üreme organlarını, yani genelde cinsel uzuvları temsil
eder. Mesane, idrar yolları ve genelde boşaltım sistemi ile
ilgilidir. Ayrıca kalın barsağın en alt bölümü (rektum), hücre
yenilenmesi ve vücudun savunma sistemi de bu burç ile ilgilidir.

AkrepbwgıinsanınınaenellemeyeiÖre bazıvÜCUtözellikleri i

Tipik akrep insanlarının boyları genelde ortadır. İnce ve sağlam
yapılı bir fiziğe sahiptirler. Yüzleri açık, elmacık kemikleri hafif
çıkık ve güçlü bir ifadeleri vardır. Bunınları genelde uzundur.
Dudakları ya ince yada kalın olur. tenleri soluk yada hafif açık
kahve rengidir. Gözleri genelde koyu renkli olur. Dişi akrepler
küçük göğüslü ve sık sık vücut kıllarından şikayetci olurlar.
Ayrıca çokca terlerler.

UGURLARI
Uğurlu taşı; Yakut
Uğurlu sayısı; 9
Uğurlu rengi; Koyu kırmızı
Uğurlu günü; Salı
Uğurlu metali; Demir
Uğurlu hayvanları; Kurt ve panter
Uğurlu kuşları; Kartal ve akbaba.

ASTRONOMİ
Akrep takım yıldızının şekli ismine uyan bir görüntüdedir.
Akrebi
andırmaktadır.
Belirgin
14
yıldızın
birleşimiyle
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şekillenmiştir. Astronomik olarak Saman yolunda 15h 45m ile
17h 55m Batı boylamları arasında ve
08° güney alçalımı
(enlemi) ile
45° güney alçalımı arasında yer almaktadır.
Ortalama değeri ise 17h batı boylamı ile - 30° güney alçalımı
kesişim noktasıdır. Akrep takım yıldızının en büyük yıldızı
kırmızı renkte, dev bir yıldız olan Alpha Scorpii'dir. Bu dev yıldız
aynı zamanda "Akrebin Kalbi" ya da "Cor Scorpii" olarakta
adlandırılmıştır. Güneşimizden uzaklığı ise 230 ışık yılıdır. (1)
Alpha Scorpii'dir ANTARES olarak da bilinmektedir. Ayrıca ona
Mars'ın Rakibi de denilmektedir. 16h 29.4m batı boylamı ile -26°
26' güney alçalımı (erılemi) kesişim noktasında yeralmaktadır. (2)
Sigma Scorpii'dir 16h 2 1 . 2m batı boylamı ile -25° 35' güney
alçalımı (enlemi) kesişim noktasında yeralmaktadır. (3) Delta
Scorpii'dir DSCHUBBA olarak da bilinmektedir. 16h 00.3m batı
boylamı ile -22° 37' güney alçalımı (enlemi) kesişim noktasında
yeralmaktadır. (4) Beta Scorpii'dir 16h 05 .4m batı boylamı ile - 19°
48' güney alçalımı (enlemi) kesişim noktasında yeralmaktadır. (5)
Pi Scorpii'dir 1 5h 58.9m batı boylamı ile -26° 07' güney alçalımı
(enlemi) kesişim noktasında yeralmaktadır. (6) Tou Scorpii'dir
16h 35.9m batı boylamı ile -28° 13' güney alçalımı (enlemi)
kesişim noktasında yeralmaktadır. (7) Epsilon Scorpii'dir 16h
50.2m batı boylamı ile -34° 18' güney alçalımı (enlemi) kesişim
noktasında yeralmaktadır. (8) Mu 1 Scorpii'dir 16h 5 1 .9m batı
boylamı ile -38° 03' güney alçalımı (enlemi) kesişim noktasında
yeralmaktadır. (9) 16h 54m batı boylamı ile -42° 22' güney
alçalımı (enlemi) kesişim noktasında yeralmaktadır. ( 1 0) Eta
Scorpii'dir 17h 1 2 . lm batı boylamı ile -43° 1 4' güney alçalımı
(enlemi) kesişim noktasında yeralmaktadır. (1 1 ) Theta Scorpii'dir
SARGAS olarak da bilinmektedir. 17h 37.3m batı boylamı ile -43°
00' güney alçalımı (enlemi) kesişim noktasında yeralmaktadır.
(1 2) Lota Scorpii'dir 17h 47.6m batı boylamı ile -40° 07' güney
alçalımı (enlemi) kesişim noktasında yeralmaktadır. (13) Lambda
Scorpii'dir. SHAULA olarak da bilinmektedir. 17h 33.6m batı
boylamı ile -37° o61 güney alçalımı (enlemi) kesişim noktasında
yeralmaktadır. ( 1 4) Upsilon Scorpii'dir. 17h 30.Sm batı boylamı
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ile -37° 18' güney alçalımı (enlemi)
( 1 4)
(1 2),
( 1 3),
yeralmaktadır.
şekillendirmektedir.

kesişim noktasında
Akrebin
iğnesini

AKREP TAKIM YIIDIZININ GÖRÜNÜŞÜ
13

7
8

TARİH VE MİTOLOJİ

9

Bu takım yıldızını ilk olarak Sümer'ler akrep olarak
adlandırmışlardır. Sümer'ler yaşam ile ölüm sonrası hayatı
bağlayan kapıyı bir akrep adamın koruduğuna inanırlardı. Eski
Çin'de terazi ile yay arasında bulunan bu takımyıldıza "Mavi
Ejder" denilirdi. Sonralan çinlilerde bu takımyıldıza "Tien He"
veya "Tanrısal Akrep" demişlerdir. Yunanlılar akrep burcunun
vahşi hayvanlara zarar verdiği nedeniyle "Anne Dünya" (Dünya
mitolojide ve eski tradisyonlarda üretken anne olarak sembolize
edilirdi) tarafından bir akrep göndererek öldüriilen avcı Orion
için, tanrı Zeus tarafından gökyüzüne yerleştirildiğine inanırlardı.
Akrep Burcu eskiden Mars tarafından yönetilirdi. Bu onun en
büyük kırmızı yıldızı olan Antares'e benzemesindendi, aynca
kötü ününü de bu yıldızdan almıştır. Şimdi ise Akrep burcu Pluto
tarafından yönetilmektedir. Akrep sabit ve su gnıbundandır. Bu
özelliklerini 23 Ekim ile 2 1 Kasım arasında doğanlara verdiğine
inanılır.

YAY BURCU
Uluslararası İsmi SAGGITTARIUUS
İngilizce İsmi
THE ARCHER
Almanca İsmi
SCHÜTZE
SAG ITTAIRE
Fransızca İsmi
Türkçe İsmi
YAY

SEMBOLÜ

ASIRowıi
22 Kasım 21 Aralık
Yönetici gezegen Jüpiter / Değişken / Ateş
-

Burçlar Kuşağının (Zodyak) dokuzuncu burcudur. Yüksek
seviyede mental algılama, din, genel eğitim ve öğrenimi
sembolize eder. Yay burcu insanları için dürüstlük ve açık olmak
önem taşır. Bu burcun insanları özgürlüğüne ve bağımsızlığına
düşkün olurlar, onlar bu tutkuları kadar başka bir şeyi sevmezler.
Yay burcu insanları için söylenecek söz "Ben görüyonım" dur.
Bu burcun insanları uygulama hevesi ile doludurlar, açık ve
çabuk dostluk kurabilen insanlardır. Hedeflerine güçlü ve pozitif
düşünceleri ile ulaşırlar. İyimserlik ve idealistlik sembolüdürler.
Onların ilginç bir şansı vardır ve buna aşırı güvenirler, bu
şanslarının onları hiç terketmeyeceğini düşünürler. Yardıma
ihtiyaçları olduğunda bu onlara kendiliğinden gelir, bazen son
dakikada bile yardım alırlar ve böylelikle olayları veya
problemleri çözümlerler. Yay burcu insanları doğuştan
sonımluluk hisleri ile doğarlar ve bu sonımluluk ne olursa olsun
üstlendikleri zaman onu taşıyabilen kişilerdir. Hem toplumun
refahı, hem de kendi düşünceleri doğnıltusunda sonımluluk
hissederler. Yay burcu insanı eğitimsizse genel kültürünü
geliştirir. Temel bilgiler, güncel konular, yeni fikirler ve
düşünceler hakkında bilgisi olur. Bu burcun insanları genel çevre
ve kendi çevrelerindeki insanları dürüst, adaletli ve yardımsever
davranırlar. Genelde çevrelerinde uyumlu ve sayılan birisi olarak
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tanınırlar ve tanınmak isterler. Yay burcu insanlarının çevreden
etkilendiği gibi bir başka burcun insanları etkilenmezler. Fakat
yaylar bunu çok iyi gizleyebilirler. Bir yay insanı dar bir çevrede
ise mutaasıp ve dar görüşlü olacaktır, bu yüzden geniş bir
çevreye ihtiyaç duyarlar. İdealist ve muhafazakar insanlar
olmalarına karşın genelde çok az yay insanı bir komımın,
felsefenin, dini göıiişlerin veya dogmatikliğin köıii köıiine
fanatiği olur. Dikkatli olmak onların yaşamlarında fazla ön
planda değildir. Risk almasını severler konuşmalarında doğnı ve
açık
olduklarından
düşüncelerinde
ve
davranışlarında
yapmacıklığa yer yoktur. Aceleci ve sabırsız davranabilirler, bu
yüzden de yaşamlarında yanlış atılmış adımlar çoktur. Her şeye
rağmen idealist düşüncelerini kaybetmezler. Bir yay burcu insanı
ile beraber olmayı düşünüyorsanız gerçekleri duymaya hazır
olmalısınız. Yay burcu insanları düşmanlarına karşı acımasız olur
ve elinden geleni yapmadan rahat etmeyecektir. Bu burcun
insanlarında geri adım atmak diye birşey yoktur onlar özellikle
de kendi korkuları varsa üstüne gitmekten kaçınmazlar. Sırf bu
yüzden beraberlerindeki insanlara bile aldırmazlar. Şayet onlar
bunu yapmazlarsa depresif, çekilmeyen birisi olurlar. Bu
davranışlarını bir hobi gibi görmek onlarla beraber olan kişiler
için en iyisidir. Yay burcu insanlarının sezgisel düşünce sistemleri
vardır. Bu onlara olabilecek olayları önceden bilmelerini veya
sezinlemelerini sağlar. Yay insanlarının kötü huyları ise çok dik
kafalı, inatçı ve birden fazla işle uğraşmak istemeleridir. Yay
insanları
medeniyetin gelişiminde insanın davranış ve
düşüncelerinin nedenli önemli olduğunun bilincindedirler. Bu da
onların her konuyla ilgilenmelerinin ve meraklarının nedenidir.
Başka insanların cesaret bile edemeyeceği konular ve olayların
içine girmekten hoşlanırlar. Bu davranışları onlar için çok
normaldir, bunu yaparken bile her şey normalmiş gibi
davranırlar. Bunun en büyük sebebi ise şanslarına çok fazla
güvenmelerindendir. Gezip görmek, seyahat etmek, dış ülkelerle
bağlantıda olmak onların sevdiği şeylerdir. Onları bazen ev
kuşları
olarak
göıiirsünüz.
Bu
da
kendilerini
iyi
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hissetmediklerinin bir belirtisidir. İlginç bir yönleri daha vardır o
da zaman kavramlarının çok geniş olmasıdır.
SaiJık ; Bacaklardaki damarlardan bazılarını, siyatik sinirleri,
kalçaları, bacak üstlerini, bacak üstü kemikleri, kalça kemikleri
ve vücudun organ sistemi (bademcikler, ciğerler, dalak ve
böbrekler gibi) ile ilgilidir. İnsan yaşamının değişken (oluşum)
yıllarını da temsil etmektedir.

Yayburcuinsanınınaenellemeye aörebazıvÜcutözem)ç)eri i

Tipik yay insanlarının boyları genelde uzundur. Güçlü bir vücut
yapıları vardır. Kolları ve bacakları genelde uzun olur. Yay burcu
insanları gençken ince ve atletik görünümlü olmalarına rağmen,
yaş ilerledikçe şişmanlamaya eğilimlidirler. Bu yüzden orta
yaştan sonra yaylar dolgunlaşırlar. Zodyak'ta en çekici tipler
olarak tanınırlar. Yüzleri uzun ve kemik yapıları belirgindir. Ağız
ve bunın delikleri geniş olur. Boyun ve başlarını önde tutarak
yürürler. Dudakları dolgundur. Göz rengi mavi ya da ela olur.
Saçları gür ve genelde koyu renktedir. Dişi yaylar güzel bacaklı
olurlar. Saçları ise koyu kahve veya fındık kabuğu renginde olur.
Göğüsleri küçüktür fakat zamanla şekilleri bozulur.

UGURLARI
Uğurlu taşları; Safir ve turkuaz
Uğurlu sayısı; 3
Uğurlu rengi; Mor ve koyu mavi
Uğurlu günü; Perşembe
Uğurlu metalleri; Kalay ve teneke
Uğurlu hayvanları; Köpek, at ve boğa
Uğurlu kuşları; Kartal ve tavuskuşudur.

AS1RONOMİ
Yay takım yıldızının şekli ismine uyan bir görüntüdedir. Yay
takım yıldızı daha çok bir zarfı andırmaktadır. Belirgin 8 yıldızın
birleşimiyle şekillenmiştir. Astronomik olarak Saman yolunda 17h
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40m ile 20h 25m Batı boylamları arasında ve - 1 2° güney alçalımı
(enlemi) ile

45° güney alçalımı arasında yer almaktadır.

Ortalama değeri ise 1 8h batı boylamı ile

30° güney alçalımı

kesişim noktasıdır. Yay takım yıldızının en parlak yıldızı Epsilon
Sagittarii ve Sigma Sagittarii'dir.

Bu takımyıldızın büyük bir

bölümü Zodyak'ın dışında kalır. Bu bölümü ile tamamlandığında
şekli

daha

çok

karmaşık

bir

hal

alır.

Yay

takımyıldızı,

Samanyolu'nda etrafında bir kaç Nebula ile ki bunlardan en
ünlüsü Ml 7

Omega Nebula'dır kolayca ayırtedilebilir. Mu

Sagittarii çok ilginç bir beşli yıldızdır. Lambda Sagittarii M8
Lagoon Nebula ve M20

Trifid Nebula

yakınında 6. büyük

yıldızdır. ( 1 ) Gamına Sagittarii'dir LUSHABAOR NASH olarak da
bilinmektedir. 18h 05 .8m batı boylamı ile -30° 26' güney alçalımı
(enlemi) kesişim noktasında yeralmaktadır. (2) Delta Sagittarii'dir
KAUS MERIDIONALIS olarak da bilinmektedir. 18h 2 1 m batı
boylamı ile -29° 49' güney alçalımı (enlemi) kesişim noktasında
yeralmaktadır. (3) Lambda Sagittarii'dir KAUS BOREALIS olarak
da bilinmektedir.

18h 28m batı boylamı ile -25° 26' güney

alçalımı (enlemi) kesişim noktasında yeralmaktadır.

(4)

Phi

Sagittarii'dir 1 8h 45.7m batı boylamı ile -27° 00' güney alçalımı
(enlemi)

kesişim

noktasında

yeralmaktadır.

(5)

Sigma

Sagittarii'dir. NUNKI olarak da bilinmektedir. 18h 55 .3m batı
boylamı ile -26° 18' güney alçalımı (enlemi) kesişim noktasında
yeralmaktadır. (6) Tau Sagittarii'dir. 19h 06.9m batı boylamı ile
-27°
40'
güney
alçalımı
(enlemi)
kesişim
noktasında
yeralmaktadır.

(7)

Zeta

Sagittarii'dir

ASCELLA

olarak

da

bilinmektedir. 19h 02.6m batı boylamı ile -29° 52' güney alçalımı
(enlemi)

kesişim

noktasında

yeralmaktadır.

(8)

Epsilon

Sagittarii'dir KAUS AUSTRALIS olarak da bilinmektedir.

18h

24. 2m batı boylamı ile -34° 23' güney alçalımı (enlemi) kesişim
noktasında yeralmaktadır. Yay takım yıldızı dış bölümleri ile
birlikte zodyakın etkileyici ve büyük takımyıldızlarının arasında
yeralır.

YAY TAKIM YIIDIZININ GÖRÜNÜŞÜ

TARİH VE MİTOLOJİ
Yay takımyıldızı ismini mitolojik bir varlık

·<P'
8

....
_
._
_
_
_
_
_
_..

olan "Centaur" ya da "Santor" yani yarı at

yarı insan varlıkların en önemlisi ve başı olan Sagittarius'dan
almıştır. Bazen bu takımyıldız Centaur olarak da isimlendirilir.
Eski çin'de, yay, "Azure Dragon" olarak adlandırılan büyük bir
takımyıldızın parçası olarak biliniyordu. Daha sonralan da "At
Adam" anlamında "Jin Ma" olarak isimlendirilmiştir. Araplarda ise
bu takımyıldız iki bölümde değerlendirilmişti. Birinci bölüm "Al
Na'am al Warid" yani "Giden Devekuşu" ve diğer bölümü de "Al
Na'am al Sadirah" yani "Dönen Devekuşu" olarak adlandırılmıştır.
Yunanlılar tarafından bu takımyıldız önceleri mitolojide çok
önemli bir yer tutan, ilginç bir yaratık olan "Centaur" olarak
simgelenmiştir.

Centaur'lar

ilginç

vücut

yapılarının

yanısıra

bilgelikleri ve sarhoşlukları ile de bilinirlerdi. Eski Yunan'da
Sagittarius'un Oğlak

ayaklı bir tanrı olan Pan ve Muses'in

hemşiresi Eupheme'in oğlu olan becerikli Okçu, Centaur Crotus'u
temsil

ettiğine

inanırlardı.

Bu

nedenle

Sagittarius

yunan

mitolojisinde önemli bir rol oynar, otjinal olarak da, en büyük ve
en ünlü Centaur olarak kabul edilen ve Asclepius, Jason ve
Achilles gibi bir çok yunan tanrısını eğiten Cheiron'un şerefine
isimlendirilmiş olması da mümkündü . Cheiron becerikli bir okçu
sayılmazdı ve Heracles'in attığı okun kaza ile ona isabet etmesi
sonucu ölmüştür. Yay burcu değişken ve ateş grubundandır.
Yönetici

gezegeni

Jüpiter

olarak

kabul

edilmiştir.

Jüpiter

Mitolojide Zeus ile eş anlamdadır. Tanrıların kralı olarak bilinir.
Homer, Jüpiter'e

"hem

Tanrı'nın

hem

de

insanın

kudretli

BABA'sı" olarak tanımlamıştır. Yay'ın doğası sıcak, pozitif ve
kunı'dur. Bu niteliklerini 22 Kasım ile 2 1 Aralık arasında
doğanlara verdiğine inanılır.
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OGLAK BURCU
Uluslararası İ smi CAPRICORNUS
İ ngilizce İ smi
THE GOAT
STEINBOCK
Almanca İ smi
CAPRICORNE
Fransızca İsmi
O G LAK
Türkçe İsmi

SEMBOLÜ

ASIROWIİ
22 Aralık 21 Ocak
Yönetici gezegen Satürn / Ö ncü / Toprak
-

Burçlar kuşağının (Zodyak) onuncu burcudur. Başarma azmini,
dayanıklılığı ve disiplini sembolize eder. Oğlak burcu insanları
kendilerini günün normal akışına bırakmak isterler. Bu burcun
insanlarının düşüncelerinde sürekli bir şeyler olabilmek ve bir
şeylere ulaşabilmek fikri vardır. Onlar için en uygun söz "benim
ihtiyacım var" dır.
Oğlak burcu insanlarının sonımluluk duyguları gelişmiştir.
Bunun doğnıltusunda bu insanların özel birşeyler yapabilme,
herhangi bir şeye sahip olma, birisi hakkında endişelenme ve
sonımluluk üstlenme dürtüleri yoğun bir şekilde çalışır. Bunlar
sosyal olaylarda, ticarette veya entellektüel alanda olabilir. Onlar
için önemli olan konu değil sonımluluğunu üstlenecekleri ve
yaşadıklarının farkına varmaları için herhangi bir şey;

aynı

zamanda o konu hakkında endişe duyma gereklilikleridir. Onları
kişisel

bağımsızlık

yaptıklarının

savaşı

savaşın

içinde

içinde

tek

görürseniz;
başına

onlar için

olma

bu

isteklerinden

kaynaklanmadığını daha çok başkalarını incitmeme isteklerinden
geldiğini görürsünüz. Oğlak insanlarının kişisel bağımsızlık savaşı
veya sosyal garantileri için kullanabildikleri sezgisel güçleri
vardır. Onları bazen dayanıklı va ayaklan üstünde tek başına
durabilen birisi olarak görürsünüz bazen de pasif, yalnız ve
çaresiz göriirsünüz. Çaresizlikleri ise daha çok kendilerinden
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kaynaklanmaktadır.

Kendileri

ile

barışık

olmadıklarından,

kendileri ile fazlaca uğraşırlar. Onları güçlü gördüğünüzde ise
uğraşabildikleri bir konu mutlaka vardır. Oğlak insanları genelde
pratik olurlar. Bu konuda bir eğitim aldıklarından değil, daha çok
merak ve konuşmalar sonucu bu yeteneklerini geliştirmişlerdir.
Dikkatli olması onun çevresinde olup bitenleri görerek, duyarak
veya merakından öğrenerek faydalı bir şekilde kullanmasına
olanak tanır. Oğlak insanları genelde en tepeye oynamak isterler
ve hiç kimse onları bu fikirlerinden vazgeçiremez. Ağır ve çok
çalışmaya dayanıklı
güvence

verir.

ve

alışıktırlar,

Planlarını

ve

maddi

kazançları

kazançlarını

onlara

buna

göre

programlamışlardır. Kendi güçlerini bildiklerinden buna karşı
güvenleri vardır. Bununla gerçekçi ve dikkatli davranırlar. Ani
gelen problemlere ve zorluklara uygun çözümler getirebilirler,
bunu yaparken de daha çok panik olurlar ve heyecanlanırlar. İ ş
ve

çalışma

hayatlarında

bulamadıklarında

ise

düzene

dikkatlerini

önem

verirler.

toplamaları

Bu

düzeni

zorlaşır.

Ev

hayatında da tüm işler A' dan Z' ye organize ve düzenli
yapılmalıdır. Oğlak insanları iyi bir yönetici olabilirler. Bu yüzden
de onları alt kademede çalışırken pek göremeyiz. Çalışırken çok
uysaldırlar fakat fırsatları yakaladıklarında bu uysallıklarından bir
eser kalmaz. Onların geri adım attığı çok nadir görülür, bu
yüzden de yüksek seviyedeki pozisyonlara çıkmak için çaba
harcarlar. Bu onların güvence isteklerinden kaynaklanmaktadır.
Oğlak insanları için para önemlidir çünkü ilerleyen yaşlarında
başkalarına yük olmak istemezler. Bazen bu duyguları onları aşırı
cimriliğe itebilir. Onların bir ilginç yönü de gençliklerinde çok
olgun ve yaşlı, yaşlılıklarında ise çocuksu ve genç olmalarıdır. Bir
başka

olumsuz yönleri ise kendi duygularını anlamakta
zorlanmalarıdır bu da onları melankoliye ve yanlızlığa itebilfr .
Olumsuz

yönlerinden

birisi

de

davranışlarında

genellikle

kendilerine dönük olmalarıdır, sanki her şey onlar içinmiş gibi
davranırlar. Yine de çok hisli ve alıngan insanlardır, bunu belli
etmemeye çalışırlar fakat onlar kadar bunu belli eden başka bir
burç yoktur. Bu yüzden de saygınlığa ihtiyaç duyarlar.
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Sa&lık ;

Kişinin kemik yapısını yani iskelet yapısını temsil eder.
Aslan burcunda olduğu gibi bel kemiği de bu burcun
yönetimindedir. Dişler, eklem yerleri, dizler ve deri ile de
ilgilidir. Yaşlılık dönemi ile de ilgisi vardır.

Oja.kburcujnsarurunKCnelleıneye a<>rebazıvücutözellikleri :

Oğlak insanları başlıca iki değişik fiziksel görünüme sahiptirler.
Birinci tipleme , normalden uzun boylu ve güçlü yapılı, etkileyici
ve sıklıkla da çekici bir yüz yapısına sahip olanlardır. İkinci
tipleme ise, normalden kısa boylu ve minyon suratlı, veya uzun
yüz hatlı olanlarıdır. Her iki tipin de gülüşleri esnasında
ağızlarının yayvanlaşması ve çekici bir ifadeye bürünmesi ortak
özellikleridir. Ayrıca bu özellikleri onlara yüz ifadelerindeki
kasvetliliği de öne çıkarmaktadır. Genelde oğlakların el ve
ayaklan büyüktür. Eklemler özellikle de dizler çıkıktır. Oğlak
insanlarının iskelet yapıları nadiren fazla etli olur, bu yüzden
genelde çok kemikli olurlar. Oğlak kadını düzgün vücutlu,
küçük ya da orta boy göğüslüdür. Vücut hatları yavaş ve bazen
de hantaldır.

UGURLARI
Uğurlu taşları; Gamet, siyah opal ve tourmaline
Uğurlu sayısı; 8
Uğurlu rengi; Koyu siyah ve çok koyu mor
Uğurlu günü; Cumartesi
Uğurlu metalleri; Kurşun
Uğurlu hayvanları; Timsah ve fil
Uğurlu kuşları; Karga ve baykuş.

ASTRONOMİ
Oğlak takım yıldızının şekli de ismine uymayan bir
görüntüdedir. Oğlak takım yıldızı daha çok bir ters çevrilmiş
üçgen veya bir torbayı andırmaktadır. Belirgin 9 yıldızın
birleşimiyle şekillenmiştir. Astronomik olarak Saman yolunda 20h
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05m ile 2 1 h 55m batı boylamları arasında ve - 1 0° güney alçalımı
(enlemi) ile
28° güney alçalımı arasında yer almaktadır.
1 5° güney alçalımı
Ortalama değeri ise 2 1 h batı boylamı ile
kesişim noktasıdır. Oğlak takımyıldızı Zodyak'ın büyük
takımyıldızlarından birisi olmasına rağmen pek göze çarpmaz.
Alpha Capricorni en azından 6 yıldızdan meydana gelmiştir. Beta
Capricorni bir çift yıldızdır. Büyük parçası portakal rengindedir
ve küçük parçası ise beyaz renktedir. Omicron, Pi ve Pho
Capricorni de birer çift yıldızdır. ( 1 ) Alpha 1 Capricorni'dir.
GREDE olarak da bilinmektedir. 20h 17 .6m batı boylamı ile -12°
30' güney alçalımı (enlemi) kesişim noktasında yeralmaktadır. (2)
Alpha 2 Capricorni'dir. 20h 18m batı boylamı ile - 1 2° 32' güney
alçalımı (enlemi) kesişim noktasında yeralmaktadır. (3) Beta
Capricorni'dir. DABIH olarak da bilinmektedir. 20h 2 1 m batı
boylamı ile -14° 47' güney alçalımı (enlemi) kesişim noktasında
yeralmaktadır. (4) Psi Capricorni'dir. 20h 46. lm batı boylamı ile
-25°
16'
güney alçalımı
(enlemi)
kesişim
noktasında
yeralmaktadır. (5) Omega Capricorni'dir. 20h 5 1 .8m batı boylamı
ile -26° 56' güney alçalımı (enlemi) kesişim noktasında
yeralmaktadır. (6) Zeta Capricorni'dir. 2 1 h 26 .7m batı boylamı ile
-22°
25'
güney alçalımı (enlemi) kesişim
noktasında
yeralmaktadır. (7) Delta Capricorni'dir. DENEP ALGIEDI olarak
da bilinmektedir. 2 l h 47m batı boylamı ile - 1 6° 08' güney
alçalımı (enlemi) kesişim noktasında yeralmaktadır. (8) Gamına
Capricorni'dir. NASHIRA olarak da bilinmektedir. 2 1 h 40. lm batı
boylamı ile - 1 6° 40' güney alçalımı (enlemi) kesişim noktasında
yeralmaktadır. (9) Theta Capricorni'dir. 2 1 h 05.9m batı boylamı
ile - 17° 1 4' güney alçalımı (enlemi) kesişim noktasında
yeralmaktadır. Takvimlerimizde 21 Aralık günü kış ekinoxu dur.
Gerçekten astronomik olarak kış ekinoxu yüz yılımızda Yay
burcunda gerçekleşmektedir.

�·

OGLAK TAKIM YILDIZININ GÖRÜNÜŞÜ

TARİH VE MİTOLOJİ

7 �1

6LJ.
5

Oğlak
takımyıldızı
Babilliler
tarafından
oğlak
olarak
tanımlanmıştır. Ayrıca boğa, aslan ve akrep olarak da
isimlendirilmişdi. Eski Çin'de oğlak takımyıldızı, kova ve balık'la
beraber "Karanlık Savaşçı" diye adlandırılan bir takım yıldızın
parçası olarak bilinmekteydi. Ancak daha sonraları batı astrolojisi
ile ilişkilerinden dolayı ona oğlak balığı" anlamında "Mo Ki"
adını vermişlerdir. Araplar'da oğlağa "Al Jady" yani oğlak adını
vermişlerdir. Capricorn (Oğlak), kelimesi oğlak anlamında
"Caper" ve boynuz anlamında olan "Cornu" kelimelerinden
meydana gelmiştir. Bu yüzden gerçekte "Boynuzlu Oğlak" olarak
tanınması daha doğrudur. Bazen balık kuyruklu oğlağa da
benzetilmektedir. "Deniz Oğlağı" diye de adlandırıldığı olmuştur.
Yunanlılar Capricorn'un gökyüzüne Zeus tarafından, Zeus'u
bebekken emzirdiği için ilahi oğlak Amaltheia'ın şerefine
yerleştirildiğine inanırlardı. Efsanevi Capricor ya da bolluk
boynuzu; Amaltheia'ın boynuzlarından biri olarak bilinir. Oğlak
öncü ve toprak grubundandır. Yönetici planeti Satürn'dür.
Satürn'ün oğlakla i'lişkisi Romalıların Satürn onuruna (Saturnalia)
her yıl kış dönümü (Ekinox) zamanı, yani güneş oğlakdayken,
kutlamalarından dolayıdır. Oğlağın doğası soğuk, pasif ve
kurudur. 22 Aralık ile 2 1 Ocak arasında doğanlara bu
özelliklerini verdiğine inanılır.

KOVA BURCU
Uluslararası İsmi :
İngilizce İsmi
Almanca İsmi
Fransızca İsmi
Türkçe İsmi

AQUARIUS
THE WATER CARRIER
WASSERMANN
SEMBOLÜ
VERSEAU
KOVA

ASIROLQJİ
21 Ocak 19 Şubat
Yönetici gezegen Uranüs / Sabit / Hava
-

Burçlar kuşağının (Zodyak) onbirinci burcudur. Bir yere
kanalize
edilmiş
enerııyı,
bunun
toplanmasını
ve
yönlendirilmesini sembolize eder. Kova burcu insanları için
dostluk
ve
arkadaşlık
önemlidir.
Onlar
kararlılıkları,
dikkafalılıkları ve bilgiçlik taslamaları ile ünlüdürler. Onlar için
un uygun söz "Ben biliyonım" dur.
Kova insanları genelde huzursuz insanlardır, ilişkilerinde fikir
ve düşüncelerinin anlayışla karşılanmıyacağıru düşünür ve
alınırlar, bunun sonucu ilişkilerini çabuk koparabilen veya
anlamsız savunmalara ve tartışmalara girebilen insanlardır. Kendi
entellektüel düzeylerine uymayan veya bu düzeyde olmayan
insanlar onlara göre değildir gibi fikirleri vardır ve öylede
davranırlar. Kova insanlarının bir olumsuz yönü de sırtlan
sıvandığı ve fikirleri önemsendiği ve pohpohlandıkları sürece
hoşlarına gider bir yapıdadırlar. Taklitçilik yapan insanlardan
hoşlanmazlar fakat sıkıştıklarını hissettiklerinde kendileri de bu
yola
başvunırlar.
Kova
insanları
ellerinden
geldiğince
çevrelerindeki insanlara eşit davranmaya çalışırlar, onlar için bu
davranışlarının bir sınırı vardır, bu da kendi entellektüel
kapasitelerinin altında gördükleri insanlar için geçerli değildir.
Kova insanları yanlızlıktan hoşlanmazlar bu yüzden de yeni
insanlarla tanışmak ve fikir alışverişinde bulunmak isterler. Bu
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onları grup çalışmalarında verimli hale getirir. Onların ilginç bir
yanı da arkadaşları evlenip uzaklaştığında bile bu arkadaşlığı
sürdürmeleridir. Kendileri evli olsalar bile. Onların hoşlandığı
iletişim şekli daha çok zihinsel seviyede gerçekleşen iletişim
şeklidir. Onlar için mal edinmek bir araçtır ve bu yönde fazla
hırslı davranmazlar. Kova insanlarının bir huyu da problemlerini
abartma eğiliminde olmalarıdır. Özellikle de Kova kadınları, fakat
onlar karşılarındaki insana çekici geldiklerinden bu huyları çoğu
zaman gözardı edilir. Kova insanlarının bir konu üzerinde
yorulmadan çalışma ve araştırma yapabilme yetenekleri vardır.
Bu yeteneklerini teknik bilgileri ile kaynaştırdıklarında ilginç
araştırmalar yapabilirler. Karşılaştırma ve türetme onların çok
kolay yapabildiği bir şeydir. Bu yetenekleri de onlara bilim
adamı sıfatını vermiştir. Bir konu veya olay üzerine saatlerce
konuşabilirler bu yeteneklerini iyi bir konuşmacı olarak
geliştirebilirler. Kova insanlarının hayal gücü kuvvetlidir ve
sezgilerini de iyi kullanırlar. Kova insanlarını incelediğimizde iki
tip kova insanı görürüz. Birincisi üst seviyede gelişmiş bir kova
tipi, ikincisi ise alt seviyede gelişmiş kova tipidir. Bu iki
tiplemenin davranışlarında fazlaca bir farklılık görünmeyebilir
fakat ilişkilerinde ve fikirlerinde birbirleri ile tamamen ayrıdırlar.
Birinci tip kova insanları daha çok çevresindeki ilişkide olduğu
insanlara saygı duyan ve entellektüel seviyesi ne olursa olsun
iletişim kurabilirler ağır başlı kova tipidir. Bu tipler daha çok
kendi gelişimlerini değil beraberinde olan insanların gelişimlerine
önem verirler. Her konuya açık tutucu olmayan insanlardır.
İkinci tip Kova insanları ise daha çok kendilerini beğenmiş ve
ukala olurlar onların düşünce yapılarında ve entellektüel
gelişimlerinde, çevresi tarafından bir boşluk veya açık
yakalanacağı korkusu vardır. Bu yüzden her konudan biraz bilen
ve olaylan benzetme yeteneğini kullanarak senaryolaştıran tutucu
kova tipleri vardır. Onlar için okuduklarından başka doğru
yoktur bu konuda dikkafalı olurlar. Gelişmeye açık gibi
görünselerde tutucu olduklarından dolayı pek fazla açık
değillerdir. Bu tip kova insanları genelde fikirlerini kendilerine
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saklayan insanlardır.
Sai)ık ; Haritada bacakların dizler ve ayaklar arasındaki bölümü
yani baldırları ve ayak bileklerini temsil eder. Vücudun ritmiyle
ilgisi vardır. Kan dolaşımının luzlanması ve yavaşlaması (basınç),
nabız, nefes ve hipofiz ile de ilgilidir. Aynca barsaklann kasılma
ve gevşemeleri ile de ilgilidir. Dolaşım bozuklukları hakkında da
bilgi verebilir.
Koyaburruinsanınınmıeilemeye aörebazıWcutovmkleri;
Kova insanları uzun, hafif yana eğik duran fiziksel görünüme
sahiptirler. Omuzları genelde geniş olur. Bacakları ve vücutları
ise uzundur. Aynca bacaklarını çok iyi kullanabilirler. Elleri ve
ayakları oğlak tipleri gibi genelde büyüktür, fakat etkileyici ve
zarif dunır. Enseleri yüksek ve çıkıntılıdır. Kaşları genelde
kalındır ve yay görünümündedir. Kova insanlarının bakışlarında
genelde zeki bir ifade vardır. Saçları sağlam ve fazla statik
elektrik yüklüdür. Kova kadınlan nadiren büyük göğüslü olurlar.
Kova kadınlan geleneksel cazibeye fazlaca sahip değillerdir.
Nadiren aşırı çekici olurlar, fakat bu tipleri de çok konuşmaları
ve abartma eğilimleri ile tanınırlar.

UGURLARI
Uğurlu taşlan; Ametist, aquamarine ve lapis
Uğurlu sayısı; 4
Uğurlu rengi; Koyu mavi ve parlak mavi
Uğurlu günü; Cumartesi
Uğurlu metalleri; Kurşun ve uranyum
Uğurlu hayvanları; Köpek ve sincap
Uğurlu kuşları; Kartal ve guguk kuşu.

ASTRONOMİ
Kova takım yıldızının şekli de ismine uymayan bir
görüntüdedir. Kova takım yıldızı da daha çok bir uçurtmayı
andırmaktadır. Aynca zodyakda en kalabalık yıldız yoğunluğu
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Kova takımyıldızındadır. Belirgin 15 yıldızın birleşimiyle
şekillenmiştir. Astronomik olarak Saman yolunda 20h 35m ile
23h 55m Bau boylamları arasında ve 03° kuzey yükselimi
(enlemi) ile
25° güney alçalımı arasında yer almaktadır.
Ortalama değeri ise 22h batı boylamı ile 05° güney alçalımı
kesişim noktasıdır. Kova takımyıldızı zodyağın büyük
takımyıldızlarından birisidir. En parlak yıldızı Beta Aquarii ve
Alpha Aquarii'dir. Mayısın birinci haftası boyunca Aquarids adlı
meteor yağmunı Alpha Aquarii'ye yakın pozisyonda gökyüzünde
görülebilir. Yumağımsı bir bulut olan M2 Alpha Aquarii ile Beta
Aquarii'den yaklaşık aynı eşit uzaklıktadır ve bu yıldızlarla dik
açı oluşturmaktadır. M2 yaklaşık dünyamızdan 45.000 ışık yılı
uzaklıktadır. (1) Epsilon
Aquarii'dir. AL BALİ olarak da
bilinmektedir. 20h 47.7m batı boylamı ile -09° 30' güney alçalımı
(enlemi) kesişim noktasında yeralmaktadır. (2) Nu Aquarii'dir.
2 1 h 09.6m bau boylamı ile - 1 1 ° 23' güney alçalımı (enlemi)
kesişim noktasında yeralmaktadır. (3) Beta
Aquarii'dir.
SADALSUUD olarak da bilinmektedir. 21h 3 1 .6m bau boylamı ile
-05°
35' güney alçalımı (enlemi) kesişim noktasında
yeralmaktadır. (4) Alpha Aquarii'dir. SADALMELİK olarak da
bilinmektedir. Arapçada "Kralın Şanslısı" anlamına gelmektedir.
22h 05.8m batı boylamı ile -00° 19' güney alçalımı (enlemi)
kesişim noktasında yeralmaktadır. (5) Gamına
Aquarii'dir.
SADAIACHBİA olarak da bilinmektedir. 22h 21 .6m bau boylamı
ile -01 ° 23' güney alçalımı (enlemi) kesişim noktasında
yeralmaktadır. (6) Zeta Aquarii'dir. 22h 28.8m batı boylamı ile
-00° 0 1 ' güney alçalımı (enlemi) kesişim noktasında
yeralmaktadır. (7) Lambda Aquarii'dir. 22h 52.6m bau boylamı
ile -07° 35' güney alçalımı (enlemi) kesişim noktasında
yeralmaktadır. (8) Tou Aquarii'dir. 22h 49.6m batı boylamı ile
-13°
35'
güney alçalımı (enlemi) kesişim noktasında
yeralmaktadır. (9) Delta
Aquarii'dir. SKAT olarak da
bilinmektedir. 22h 54.7m bau boylamı ile - 1 5° 49' güney alçalımı
(enlemi) kesişim noktasında yeralmaktadır. ( 10) 23h 09.5m batı
boylamı ile -21° 10' güney alçalımı (enlemi) kesişim noktasında
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yeralmaktadır. ( 1 1 ) 23h 33.3m batı boylamı ile -20° 55' güney
alçalımı (enlemi) kesişim noktasında yeralmaktadır. (12) 23h
4 1 .7m batı boylamı ile -17° 19' güney alçalımı (enlemi) kesişim
noktasında yeralmaktadır. (13) Omega Aquarii'dir. 23h 39.8m
batı boylamı ile -14° 14' güney alçalımı (enlemi) kesişim
noktasında yeralmaktadır. (14) Psi Aquarii'dir. 23h 15 .9m batı
boylamı ile -09° 05' güney alçalımı (enlemi) kesişim noktasında
yeralmaktadır. ( 1 5) Phi Aquarii'dir. 23h 14.3m batı boylamı ile
-06° 03' güney alçalımı (enlemi)
kesişim noktasında
yeralmaktadır.

KOVA TAKIM YILDIZININ GÖRÜNÜŞÜ

TARİH VE MİTOLOJİ
Eski çağlarda Kova takımyıldızı elindeki kovadan su döken bir
adam figürüne benzetilmiştir. Çoğunlukla da Şubat aylarında orta
doğuya yağmur getirdiğine inanılan tanrı olarak kabul edilir ve
"Su Tanrısı" diye adlandırılırdı. Mısırlılar onu "Gökteki Nil" olarak
tanımlamışlardı. Orta doğuya inen bu bereketli yağmurlarında
Aquarius'un iyi niyetinin simgesi olduğuna inanırlardı. Araplar bu
takımyıldızı ilginç bulmuşlar ve on'un çeşitli yıldızlarını
isimlendirmişlerdi. Örneğin "Al Sa'd al Malik" ve "Al Sa'd al
Su'ud" yani "Kralın Şanslısı" ve "Şanslının Şanslısı" gibi. Araplar
bu takımyıldızı •Al Daluu" yani "İyi Kova" diye adlandırmışlardır.
Eski Çin'de ise kova takımyıldızı "Dark Warrior" yani "Kara
Savaşcı" diye bilinen büyük bir takımyıldızın parçası olarak
biliniyordu. Ancak daha sonraları "kıymetli vazo" anlamında
"Povo Ping" diye adlandınlrnıştır. Yunanlılar Aquarius'u Tros"un
yakışıklı oğlu Ganymedes olarak tanımlamışlardı. Ganymedes,
Zeus tarafından cennete Zeus'un kap taşıyıcısı olarak
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götürülmüştü, fakat Ganymedes'in doğası bu iş için fazla şehvetli
olmuştu. Bundan dolayı "Catamite" kelimesi Ganymedes'ten
esinlenerek oluşturulmuştur. Kova sabit ve hava grubundandır.
Yönetici gezegeni Uranüstür. (Uranüsün keşfinden önce ki 1781
yılında keşfedilmiştir. Satürn kova'run yöneticisi olarak kabul
edilmişti) Kova'run doğası soğuk, pasif ve kurudur. Bu
özelliklerini 2 1 Ocak ile 19 Şubat arasında doğanlara verdiğine
inanılır.

BALIK BURCU
Uluslararası İsmi
İngilizce İsmi
Almanca İsmi
Fransızca İsmi
Türkçe İsmi

PISCES
THE FICHES
FISCHE
POISSONS
BALIK

SEMBOLÜ

•

ASl'ROLQIİ
19 Şubat 21 Mart
Yönetici gezegen Neptün / Değişken / Su
-

Burçlar kuşağının (Zodyak) onikinci ve son burcudur. Biliç dışı
bağımlılıkları, gizliliği ve maddenin karşıtını ile olan alış verişini
sembolize eder.
Bu burcun insanları sezgisel ve hisli olurlar. Başkalarının
düşünce ve hislerine önem verirler. Genelde sezgileri ile hareket
eden insanlardır ve bu yöndeki inançları da kuvvetlidir. Onlar
için en uygun söz "Ben inanıyorum" dur.
Balık burcu insanlarının genel çevrelerindeki insanların
fikirlerini bilinçsizce algılama yeteneğine sahiptirler. Bu burcun
insanlarının yaptıklarından emin olmaları zordur, çünkü doğruyu
yapmak isterler ve bunun çelişkisini yaşarlar. Fakat istek güçleri
zayıftır. Bu yüzden de dış etkilerden çok çabuk etkilenirler. Bu
burcun insanları kendi başına ayakları ustünde durmayı ve kendi
iç dünyaları ile göz göze gelmeyi öğrenmelilerdir. Onların
moralleri çeverlerindeki olaylara bağlıdır. Kendilerini çok iyi
hissettikleri bir anda çevrelerinden gelen ve onlar için olumsuz
sayılabilecek uyanlarla aniden morallerinin bozulduğu görülür.
Bu iniş ve çıkışları sıkça yaşadıkları için doğru karar vermeleri
zorlaşır. Balık burcu insanlarının vücutları dayanıklıdır fakat
kendilerini yorgun hissederler. Taruşmalardan hoşlanmadıkları
için genelde fikirlerinde tarafsız davranırlar. Bu burcun insanları
bazen çok pasif olurlar, onları böyle bir anda gördüğünüzde bir
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haksızlığa uğramışlardır ve mücadela etmektense nerede yanlış
yaptıklarını arama eğilimindedirler. Genelde sakin insanlardır,
fakat bir kere sabırları taştığı zaman çok zor yatışırlar Dikkafalı
ve inatçı davranırlar. Balık burcu insanlarının sevimliliği,
uyumluluğu ve sempatikliği onları her türlü topluma rahatça
girebilen birisi yapmaktadır. Bazen onları çok çalışırken, bazen
de onları hiç bir şey yapmazken görebilirsiniz. Duyguları kuvvetli
bir iyimserlik ve kötümserlik arasında gidip gelir. Genç Balık
insanları genelde çok materyelist insanlar olurlar fakat yaşları
ilerledikçe kendilerini arama ve ruhsal gelişme onlar için önem
kazanır. Balık burcu insanları kendi mallarına değer vermedikleri
gibi başkasının malına da değer vermezler. Her iki dunımda da
değer vermesini öğrenmelilerdir. Onlar daha çok kendi fikirlerini
ve sezgilerini mantıklı kullanmalılardır. Bunu yapmıyorlarsa çok
mutsuz olurlar. Onların imajinatif yetenekleri gelişmiştir bunu
kullanabilirlerse, iyi bir sanatcı, şair, müzisyen veya heykeltıraş
olabilirler. Bu yeteneklerini güzel sanatların her dalında rahatça
kullanabilirler.
Onların fantazi dünyaları gelişmiştir ve
başkalarının olumsuz yönlerini sezebilirler. Balık burcu insanları
çevrelerine karşı yardımseverdirler, fakat bu iyi niyetlerinin
suistimal edildiğini anladıklarında çok kırılırlar ve ilişkilerini
koparabilirler. Onların güvenini kazandığınız zaman sizin için
yapamıyacakları şey yoktur. Onların olumsuz bir yönü de
kendilerini objektif görememeleridir. Karar aşamasından önce
tüm detayları görmek isterler göremediklerinde ise çok çabuk
şaşırırlar. Fakat detayları gördüklerinde olay onlar için
çözülmüştür.
Sallık ; Ayakları temsil eder. Lenf damarları yani akkaru temsil
eder. Uyku hali ve uyuşukluk ile ilgilidir. Vücutdaki lekeleri de
temsil etmektedir. Ayrıca kozalaksı bezelerle (epifiz) ile de
ilgilidir.
Balık bwCUinsanınıneeneUemeye eörebazıyücutöze!Ukleri ;
Balık insanları genelde kısa veya orta boylu ve dolgun vücutlu
olurlar. Omuzlan dar ve düşüktür. Boyunları kısadır. Saçları ise
çok ve kalındır. Gözleri büyük ve güzeldir. Göz rengi ise mavi
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veya mavi yeşil olur. Yanakları geniş ve dolgundur veya tam
tersine içine çekik olur. Balık insanlarının gençlik çağlarında
vücut ve yüzlerinde genelde sivilceler oluşur ve bu sivilceler
daha sonra iz bırakabilirler. Balık kadınları genelde güzel yüzlü
ve yumuşak başlı olurlar. Göğüsleri ise değişik büyüklükte
olabilir.

UGURLARI
Uğurlu taşları; Safir ve mercan
Uğurlu sayısı; 3
Uğurlu rengi; Koyu mor ve indigo
Uğurlu günü; Perşembe
Uğurlu metalleri; Kurşun
Uğurlu hayvanları; Balık, koyun ve öküz
Uğurlu kuşları; Kuğu ve leylek.

ASTRONOMİ
Balık takım yıldızının şekli de ismine uymayan bir
görüntüdedir. Fakat yinede balık şeklini az da olsa
andırmaktadır. Belirgin 1 2 yıldızın birleşimiyle şekillenmiştir. Ast
ronomik olarak Saman yolunda 22h SOm batı boylamı ile 2h OSm
batı boylamı arasında ve 33° kuzey yükselimi (enlemi) ile - 07°
güney alçalımı arasında yer almaktadır. Ortalama değeri ise OOh
batı boylamı ile 00° güney alçalımı kesişim noktasıdır. Bu nokta
Batı Boylamı diye adlandırdığımız boylamların ki bunlar saat ile
gösterilmektedir (OOh ile 24h arasında) başlangıç noktasıdır. Bu
nokta ephemerıslerde SVP olarak gösterilmektedir. (1) Tau Pis
cium'dir. Olh 1 l .7m batı boylamı ile 30° 061 kuzey yükselimi (en
lemi) kesişim noktasında yeralmaktadır. (2) Upsilon Piscium'dir.
Olh 19.Sm batı boylamı ile 27° 16' kuzey yükselimi (enlemi)
kesişim noktasında yeralmaktadır. (3) Chi Piscium'dir. Olh 1 1 .Sm
batı boylamı ile 21° 02' kuzey yükselimi (enlemi) kesişim nok
tasında yeralmaktadır. (4) Eta Piscium'dir. . O l h 319.Sm batı boy-
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lamı ile 15° 2 1 ' kuzey yükselimi (enlemi) kesişim noktasında ye
ralmaktadır. (5) Alpha Piscium'dir. ALRISHA olarak da bi
linmektedir. 02h 02m batı boylamı ile 02° 46' kuzey yükselimi
(enlemi) kesişim noktasında yeralmaktadır. (6) Epsilon Pis
cium'dir. Olh 02.9m batı boylamı ile 07° 53' kuzey yükselimi (en
lemi) kesişim noktasında yeralmaktadır. (7) Lota Piscium'dir. 23h
40m batı boylamı ile 05° 38' kuzey yükselimi (enlemi) kesişim
noktasında yeralmaktadır. (8) Theta Piscium'dir. 23h 28m batı
boylamı ile 06° 23' kuzey yükselimi (enlemi) kesişim noktasında
yeralmaktadır. (9) Gamına Piscium'dir. 23h 17.2m batı boylamı
ile 03° 1 7' kuzey yükselimi (enlemi) kesişim noktasında ye
ralmaktadır. ( 1 0) Kappa Piscium'dir. 23h 26.9m batı boylamı ile
01° 15' kuzey yükselimi (enlemi) kesişim noktasında ye
ralmaktadır. (1 1) Lambda Piscium'dir. 23h 42m batı boylamı ile
Ol 0 47' kuzey yükselimi (enlemi) kesişim noktasında ye
ralmaktadır. ( 1 2) 23h 46.4m batı boylamı ile 03° 24' kuzey
yükselimi (enlemi) kesişim noktasında yeralmaktadır. Sis
temimizde gerçekten ilkbahar ekinoxun da güneş balık
takımyıldızındadır. Bu takunyıldızda güneş yaklaşık olarak 1 1
Mart'a kadar kalır ve ondan sonra koç takımyıldızına
geçmektedir.

BALIK TAKIM YIIDIZININ GÖRÜNÜŞÜ

TARİH VE MİTOLOJİ
Eskiden oğlak, kova ve balık beraber "Büyük Cennet Denizi"
olarak tanımlanırdı. Çünki güneş ocak, şubat ve mart aylarında
bu takımyıldızlardan geçerken orta doğuda yağmur daha sıklıkta
yağmaktadır. Ayrıcı bu tarihlerde (Şubat ve Mart) denizlerde
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balıklar da daha sıklıkla gözlenebilir olduğuna inanılırdı ve bu
takımyıldız da bu hayvanların genel adıyla isimlendirilmişti. Arap
lar "Al Samakatain" yani "Balık" olarak adlandırırken, çinliler batı
zodyağını tanıdıktan sonra "Schwang Fu" yani "İki Balık"
demişlerdir. Yunanlılar bu takımyıldızın simgesi olan iki balığı
alışılmışın dışında bir masal ile anlatmışlardır. Yunanlılara göre
24 yer devinin Zeus tarafından öldürülmesinden sonra, Tartanus
ile birlikte uyuyan anneleri öldürücü bir canavar doğurur, bunun
adı Typhon ya da Typhoeus'tur. Bacakları ve kollan yılanlarla
kaplı idi ve ağızından taşlar dökülerek konuşurdu. Typhon, Oly
mpus dağına ateşten taşlarla saldırır ve tanrılar korkarak ken
dilerini hayvana çevirirler. Zeus bir koç, Dionysus bir keçi, Hero
bir beyaz inek ve Afrodit ile oğlu Eros'da Euphrates'in aşağısına
yüzen iki balık oldular. Sadece bir ilah, tanrıça Athena kendi
şeklini ve doğasını konıdu. Zeus'u kendi şeklini koruyarak
Typhon'un karşısında dimdik durarak utandırdı. Vahşi bir kav
gadan sonra Zeus bu canavarı bozguna uğrattı ve o'nu Si
cilya'daki Etna Dağı'nın altına kapattı. Hala Typhon yerin altına
kapatıldığı için ateş üfler. Bu zaferi kutlamak için Zeus bir koç,
oğlak, inek (gerçekte bir boğa) ve iki balığın görüntülerini göğe
yerleştirmiş olduğuna inanılır. Bu olay Romalıların balık (Pisces)i
neden "Venüs et Copido" yani "Venüs ve Cupid" olarak ad
landırdıklarını açıklar. Venüs ve Cupid Latince Afrodite ve Eros
karşılığıdır. Typon genelde Ege'deki Thera'yı M.Ö. 2000 yılından
çok daha kısa süre önce yok eden volkanik patlamanın kaynağı
olarak da anılır. Bu patlama Girit ve güney Yunanistanda büyük
çapta yıkıma neden olmuşnır.

(Not: Bıtrçlann fiziki gön'lnüşü ve ıtgıtrlan ile ilgili bölümler sa
dece bilgi amacıyla verilmiştir. Farklı geleneklerde degişiklikler
gösterebilir. Dogm oldıtgımu şilpbelidir. Araştınlmalıdır.)
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ZODYAK GENEL TANITIMI

Zodyağın sembollere, yönetici gezegenlere ve ev dağılımlarına
göre genel görünümü.
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EVLER
Astrolojide zodyağı oniki bölüme ayıran alanlar (evler) vardır.
Bu alanların her biri insan hayatındaki gelişimi anlatmaktadır.
Horoskop yorumu sırasında bu alanların önemi büyüktür. Bu
alanlara düşen bir planet veya ışıklardan (güneş, ay) birisi
hakkında etraflı yorum yapabilmek için alanların anlamlarını
bilmek gerekir. Haritayı dörde böldüğümüz zaman, yani 1 . , 4.
7. ve 10. alanlar kastediliyor; bu bölümlerin önemi ayrıdır.
Özellikle 1 . alan (yükselen burç) kişilik analizinde ve kişinin fizik
yapısı hakkında önemli bilgiler verir. Şimdi bu alanlan kısaca
inceleyelim.
,

1.EV: Kişinin kendisi
ilk çevresi
kişinin egosu
fiziki
görünümü - dış çevreye karşı tutumu ve davranışları - tepkileri.
2.EV: Kişinin sahip olduğu şeyler - maddi konular - hırsları
istekleri
para
maddi konulardaki yeteneği
sağlamlık
duygusu.
3.EV: Kişinin genel haberleşmesi
yolculuklar - kardeşler.

konuşma

yazışma

kısa

4.EV: Yerleştiği mekan - kişinin evi - aile ilişkileri - maddenin
bitimi - hayatın son dönemleri - toprak ile ilgili.
5.EV: Bağlılığı anlatır - talih oyunları - çocuklar - toplum yaşamı yaraucılık.
6.EV: Sağlık
hizmet alanında en yakın kişiler - yakın insan
ilişkisi - iş - giyim - uğraşlar.
7.EV: Ortaklık
evlilik
ikili ilişkiler
açık düşmanlar
ortaklığı - tanıdıklar - beraber çalışılan kişiler.
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iş

8.EV: Vergi - miras - ölüm - yenilenme - cinsellik - okült ilimler mistik konular - hayal kırıklıkları.
9.EV: Eğitim - üniversiteler - felsefe - din - uzun yolculuklar politika - bilim - yüksek bilinç.
10.EV: Genel çevre - meslek - yaşam konumu - yüksek güç ve
performans - başarılar - disiplin içinde çalışma alanı.
11.EV: Arkadaşlıklar - beklentiler - arzu ve istekler - gruplaşmalar
- dostlar.
12.EV: Bilinçaltı
kişinin nıh hali
geri plan
hastaneler
hapishaneler - esaret ile ilgili - kapalı gruplar - gizli ilişkiler yanlızlık - kısıtlama - gizli düşmanlar.

EVLERİN KARŞIT EVLERLE OLAN İLİŞKİLERİ
1.EV: Kişinin vücut özellikleri ve bundan dolayı vücudunun
görünümü. Doğuştan hastalık eğilimleri, dışa karşı davranış ve
tepkileri. (7. EV kişinin istekli olarak seçtiği insanlara karşı
sosyal tutumu ve davranışları.)
2.EV: Kişinin etrafındaki kullanım dünyasına bakış açısı ve
tutumu. Maddi tarafı. Sahip olma ağırlığının yönü ve kazanma
yeteneği. (8. EV Maddi olmayan tarafı ve bunun zorluğu. Kendi
amacını, yapması gerekeni ve ihtiyaç duyduğu ikincil olaylan.)
3.EV: Gösterebileceği kadar etki ve beceriklilik yönü. Mantığının
amaç ve niyet doğnıltusundaki eğitimi. (9. EV yüksek düzeyde
anlayış ve bunun direkt kullanım etkisi olmadan vermek
istedikleri.)
4.EV: Kökleri ve ailesi. Temel ve tabanda olan. Yuvaya olan
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ihtiyacı ve duyguları.
onurlandırılma isteği.)

(10.

EV

Mesleki

gelişim,

güç

ve

5.EV: Kendi irade ve isteği, yaratıcılığı. Eğlence, oyun ve hoş
sohbet olan ortamlar. Aşk ve seks. (11. EV kişinin dürtüleri ve
güdüleri. Çoğunluğun bulunduğu ortamlar. Seğircili olan yerler.
Arkadaşlıklar ve gruplar.)
6.EV: Yaşam dertleri ve buna bağlı olarak hassas sinirsel
vibrasyonlar. Hizmet alanı ve hizmet verilen konu. (12. EV
burada da ayru etaplar mevcuttur fakat daha çok sosyal olmayan
ve kişinin kendisine dönük vazgeçme, yanlızlık ve dünyaya
kaparuklılık duygulan mevcuttur.)
7.EV: Topluma, kendini tamamlama ve yenileme ihtiyacı için
iradi bir itiliş. Evlilik, arkadaşlık, işbirliği ve topluma katılma. (1.
EV bireysel varlık)
8.EV: Manevi ve ruhsal yönden duygusal sapmalar. Vergi ve
miras. Vizyonlar ve ölüm korkusu. Kişinin dışında gelişen maddi
olaylar. (2. EV fiziki dünyadaki sahipliğimiz.)
9.EV: Düşünce sistemi ile bağlantıları yakalamak. Yüksek eğitim
filozofi, din, hukuk. Seyahatler. (3. EV Doğrudan doğruya pratik
olaru kullanmak.)
10.EV: Genel çevre hakkında tecrübe edinmek. Başarı için
çaba harcamak. Güç ve şan. (4. EV Sakinlik ve huzur. Gizlilik.)
11.EV: Çevre ile sempatik ilişkiler. Arkadaşlıklardan ilgi isteği. (5.
EV kendi iradi ve fikri olaylan yaşama eğilimi.)
12.EV: Dünyevi olaylardan uzaklaşmak. Problemler ve dertler.
Yanlızlık ve izole kişiliğe dönüş. (6. EV Topluma sosyal ve genel
problemlerden dolayı girebilme arzusu.)
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EVLERİN SAGLIK VE TIBBİ YÖNDEN YORUMLANMASI
(Bu konuda daha önce burçlann detaylı tanıtımı bölümündeki
bilgilerimizi tazeleyelim.)
1.EV: Bu ev başı temsil etmektedir. Kas sistemi ve orta yaşı da
temsil etmektedir. Vücut ısısı ve seksüel fonksiyonlan
simgelemektedir.
Aynı
zamanda
ateşli
hastalıktan
da
göstermektedir.
2.EV: 2. ev Hormonel sistemi, bezeler ve kişinin buluğ çağını
simgelemektedir. Aynca boyun,boğaz ve yumurtalıklan da temsil
etmektedir.
3.EV: 3.ev
Sinirsistemini temsil eder. Konuşma ve duyu
organlarını, omuzları, kollan ve akciğerleri simgelemektedir.
4.EV: Bu ev kan ve vücutdaki tüm sıvıları temsil etmektedir.
Aynca lenf bezleri, beğincik, solunum yolları, mide, göğüsler ve
rahmi temsil etmektedir.
S.EV: Vücüdumuzu ve kan dolaşımını temsil ettiği gibi en önemli
organlardan birisini yani kalbi temsil eder. Aynca bu ev
atardaman ve genelde hücre yapısını da temsil etmektedir.
Vücudumuzdaki arterler buraya aittir. 5 .ev sırtı da temsil
etmektedir, özelliklede belkemiğini.
6.EV: Haritada 6.ev doğrudan genel sağlık evidir. Bu eve düşen
burç kişinin vücudündaki hassas ve zayıf olan noktaları
göstermektedir. Haritada genel sağlığın dışında 6. ev kann
bölgesini ve bağırsaktan temsil eder. Kalın bağırsaklar, ince
bağırsaklar, apandisiti ve bel kısmını temsil etmektedir.
7.EV: Bu ev haritada böbrekleri, pankreas, karaciğeri ve sırtın alt
kısmını temsil eder. Aynca yumurtalıklarla ve bazı hormonlarla
yakından ilgisi vardır. Kadınlarda östrojen hormonunu simgeler.

Her iki cinsiyettede ilk olgunluk dönemini göstermektedir. Belin
üstündeki ve hemen altındaki kalın kaslarlada ilgisi vardır.
8.EV: 8. ev üretim organlarını, yani genelde cinsel uzuvları temsil
eder. Mesane, idrar yolları ve genelde boşaltım sistemi ile
ilgilidir. Ayrıca kalın barsağın en alt bölümü (rektum) da bu ev
ile ilgilidir. Hücre yenilenmesi ve vücudun savunma sistemi de
bu evin kapsamındadır.
9.EV: 9.ev haritada bacaklardaki damarlardan bazılarını, siyatik
sinirleri, kalçaları, bacak üstlerini, bacak üstü kemikleri, kalça
kemiklerini ve vücudun organ sistemi( bademcikler, ciğerler,
dalak ve böbrekler gibi) ile ilgilidir. İnsan yaşamının değişken
(oluşum) yıllarımda temsil etmektedir.
10.EV: Bu ev kişinin kemik yapısını yani iskelet yapısını temsil
eder. 5. evde olduğu gibi bel kemiği de bu evin yönetimindedir.
Dişler, eklem yerleri, dizler ve deri ile de ilgilidir. Yaşlılık dönemi
ile de ilgisi vardır.
11 .EV: 1 1 .ev haritada bacakların dizler ve ayaklar arasındaki
bölümü yani baldırları ve ayak bileklerini temsil eder. Vücudun
ritmiyle ilgisi vardır. Kan dolaşımının hızlanması ve yavaşlaması
(basınç), nabız, nefes ve hipofiz ile de ilgilidir. Ayrıca
bağırsakların kasılma ve gevşemeleri ile de ilgilidir. Dolaşım
bozuklukları hakkında da bilgi verebilir.
12.EV: 12. ev haritada ayaklan temsil eder. Lenf damarları yani
akkanı da temsil eder. Uyku hali ile ve uyuşukluk ile ilgilidir.
Vücutdaki- çil de bu evin yönetimindedir. Ayrıca kozalaksı
bezelerle (epifiz) ile ilgilidir.

GENEL EV YORUMLARINA EK.
1.EV Birinci ev doğmuş olanın kişiliğini, mizacını, aynı zamanda
da fiziki görünümünü belirler. Bununla beraber, bir kişi olarak,
miras ve çevrenin haricinde bütün sahip olduğu şeyleri belirler.
2.EV
Doğanın; sahipliğini ve bunları çoğaltmanın kapasitesi
hakkında bilgi verir. Bu miras ve vasiyette, bağış yoluyla kazancı
ve bu işlere olan istidatını göstermektedir.
3.EV
İlk önce doğanın mentalitesini ve genel olarak hem
cinslerine kişiliğini gösterdiği şekilleri belirler. Aynı zamanda kısa
seyahatleri
gösterir
ki
bununla
beklenmedik
olarak
gerçekleşenler kastediliyor. Aynı zamanda kız ve erkek kardeş
(veya abi, abla), yakın komşularla ilişkiler. Bunların arasında
yaptırımlı çok entellektüel ilişkileri ve bilgileri saymak gerekir.
4.EV
Doğanın; doğum yerini ve evini belirler. Miras
konusundaki özellikle babanın görüş açısını, babanın kendisini
açıklar. Bir başka anlamda da evlerin, toprakların ve toprakla
ilgili olarak tüm mülkiyeti, özellikle de maden ocaklarını gösterir.
Buradan hayatın son senelerini, ölüm yeri ve maddenin genel
olarak bitimi çıkarılabilir.
Doğarun; bağlılıklarını, zevkini, oyununu ve kalp
isteklerini belirler. Çok ender olarak ta cinsel hayatı içerdiği bir
anlamı vardır. Çocuklarını da belirler.

5.EV

6.EV
Doğanın sağlığını ve aynı anda da beslenme veya
gıyınme gibi vücuduyla alakalı şeyleri belirler. Ayrıca kendi
egosunun okült gelişimini belirten çok gizli ve çok özel bir ilişki
vardır. Herhangi bir fonksiyonda kullanabileceği her insanla olan
ilişkisini, ve sadece evcil anlamda değil, küçük ve özellikle vahşi
hayvanlarla olan ilişkisinden bahseder. Bir de özel bir şekilde,
tarımla beraber bununla alakalı bütün vurgunları eğlence harici
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bütün kazanca dair bilgi verir.

7.EV Doğanın partnerlerini, özellikle evlenme aynı zamanda iş
ve başka işbirliğinin gerektiği durumları belirler. Anlaşmazlıkları
ve kendisine açıkca karşı gelen insanları gösterir.
8.EV Mümkün hayatın uzunluğunu ve sona erme şartlarını,
vasiyetle alabileceği tüm kazancı belirler.
9.EV : İlmin ve dinin evidir. Büyük seyahatlerle yani hayatındaki
önemli iş seyahatleri ile alakalıdır. Ruhsal gelişme alanındaki
kapasitesini, çekimini ve dini eğitiminin doğal yapısını gösterir.

10.EV Doğanın; kariyerini ve meşkuliyetini belirler. Şöhreti ve
hemcinsleri arasındaki saygınlık derecesi bu eve bağlıdır. İş
verenini veya bunun gibi kendisinden üsttekini ve ülkesindeki
otoriteler ile ilişkisini tasvir eder. Son olarakta anneyi tasvir eder.
11.EV
Arkadaşların evidir. Doğanın; doğal olarak çekici
bulduklarını ve onlarla ilişkilerinin karakterlerini belirler.
İhtirasını, fakat bu titizlikle ayırt edilmelidir ki bir yandan
çekiminden öte yandan de isteğinden kaynaklanan ihtirasını
göstermektedir.
12.EV Zorlanmanın, baskının evidir ve hür isteğini şu veya bu
şekilde sınırlandıracak bütün etkileri açıklar. Gizli düşmanlarını
ve kendisine karşı yönlendirilecek tüm karakterleri belirler.
İlişkide bulunabileceği tüm gizli işbirlikleri ile de alakalıdır.
Büyük hayvanları ve onlara nazaran doğanın kaderini açıklar.
Son olarak, bulunabileceği ve disiplinin ön planda olduğu yerleri
açıklar.

EVLERİN DETAYll ANLATIMI
Astrolojide kullanılan ev sistemleri ikiye aynlır. Bunlardan
birincisi eşit ev sistemidir, ikincisi eşit olmayan ev sistemidir.
Eşit ev sisteminde ASC (Yükselen burç) hesaplandıktan sonra
çıkan netice ne ise ondan sonra gelen evler 30° kaydınlarak
işlenir ve böylelikle 1 2 ev eşit olarak 30 dereceye bölünmüş
olur.
Eşit olmayan ev sisteminde ise bu evler yine ASC dan
başlayarak eşit olmayan bir sıra takip eder. Bunun neticesinde
bir evin genişliği 30°' den fazla olabildiği gibi 30°'den az da
olabilir. Böylelik.le 1 2 ev birbiri ile eşit olmayan genişliğe
bölünmüş olarak görülür.
Verdiğimiz örnekte üçünçü alarun çizimi ile detaylı anlaumını
görmektesiniz. Evler görüldüğü gibi saat yönünün tersine doğru
ilerlemektedir. Her hangi bir yıldız haritasında (horoskop) ASC
noktası (yükselen burç) 0° noktası olarak kabul edilir. Alanlar
(evler) eşit ev sisteminde anlatUğımız gibi 1 2 eşit 30°lik parçalara
bölünürler. 1 . ev 0° noktası ile 30° noktası arasında kalan yerdir.
Örneğimizdeki çizimlerde de göreceğiniz gibi 2. ev 30° noktası
ile 60° noktası arasında kalmaktadır. Bu sistemde sadece ASC'yi
(Yükselen burç) hesaplamak yeterli olacaktır. Eşit olmayan ev
sisteminde ise alanlann tümünü hesaplamamız gerekmektedir.
Burada da eşit ev sisteminde olduğu gibi 0° noktası ASC olarak
kabul edilir. Fakat 2. alan noktasının başlangıcı ise örneğimizdeki
gibi 30°noktası ile başlamak zorunda değildir. Ayru sistemde
alanlar (evler) eşit olmadıklan için daha geniş yer kaplayabilirler.
Sonraki sayfada eşit olmayen ev sistemi örnekle gösterilmektedir.
Bizim örneklerimizde ve hesaplamalarda kullandığımız ev
sisteminin ismi Plasidus ev sistemidir. Bu ev sistemi genelde
ençok
kullanılan
hesaplama
yöntemidir.
Bunun
ıçın
kullanabileceğiniz kitap ise St. Michel Edition'dan çıkan evler
tablosudur.

F.ŞİT EV SİSTEMİNE ÖRNEK
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F.ŞİT OIMAYAN EV SİSTEMİNE ÖRNEK
Bu bölümde verilen örnek eşit olmayan ev örneğidir. Burada
görüldüğü gibi en dış daire kendi içinde eşit bir şekilde 30' ar de
receye bölünmüştür (0°'den başlayarak ' 30°, 60°, 90°, 1 20°, . . .
şeklinde) ve burçlar kuşağını (Zodyak) göstermektedir. 2. daire
ise O 'den başlayarak 2, 3, 4,.. şeklinde) alanlan (evleri)
göstermektedir. Burada alanların eşit olmadığını görüyoruz. 1 .
örnek 1 . alanı (evi) göstermektedir. 2 . örnek ise 2 . alanı
göstermektedir. 3. örnek de 3. alanı göstermektedir. Burada da
görüldüğü gibi alanlar eşit dağılmamışlardır.

1 . Örnek

2. Örnek

12
1

o

1

o�d--t-��:::t�f=1�
6

6

3

3

4

3. Örnek

3

4

4

EV YORUMLARI
( Ev l e re A l a n l a r d i y e b i l i r i z . )

1. Alan
Doğal Zodyak'ta ASC ile
270
300
240
başlayan ve 2. ev kaspı
(başlangıç noktası) arasında
kalan bölgeye verilen isimdir.
Örnegimizde
0°
ile
30°
arasında
gösterilmiştir.
Bu o -ı--+.-....;:;11E:--1--+-' 80
bölge (ev) uyanışı, bununla
birlikte
ilk
hareketi
simgelemektedir.
Çünkü
ASC 30
(yükselen burç) doğum anına
göre bulunur ve kişinin doğum
1 20
60
90
anının bir sembolüdür. Buradarı yola çıkarsak doğal olarak kişinin fizyolojik gonınümü
hakkında bilgi edinmemize yardımcı olacaktır. Bununla birlikte
doğan kişinin karekter özelliklerini ve bunların dış çevreye
yansımasını da gösterecektir. Bu yansıma ile yani dışa karşı
tutum ile doğacak çevre ilişkileri hakkında bilgi edinmemiz de
bu alana aittir. Bu temel özelliklerinden dolayı bu alan kişinin
doğum haritasında (Horoskop) ayrı bir önem taşır. Doğal zodyak
sıralamasında burayı koç burcu yönetmektedir. Mars gezegeni de
bu burçun yöneticisidir. Bu burcun temel özellikleri ile bu alanın
anlatmaya çalıştığı arasında bağ vardır. Yorumlarımızda da bu
ikili kombinasyonu unutmamalıyız. Bu alan tüm bu kurduğumuz
ilişkiler sonucunda kişinin egosunun gelişimini de bize
göstermektedir. Böylelikle kişinin temel yapısındaki gelişim
aşamalarını ki bunlar doğuştan gelenler ve sonradan gençlik
çağına kadar edilinenlerdir; dış çevreden algılananları seçici ola
rak değerlendirmesini ve dışa yansımasını görebiliriz. Kişinin
yaşam gücünü ve bunu gerçekleştirmesini, ben duygusunu,
doğuştan eğilimli olduğu hastalıkları buradan anlayabilmemizi de
sağlamaktadır. Doğum ile birlikte ilk çocukluk dönemini ve ilk
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çevresini, bu çevredeki olayları da anlatmaktadır. Bir yerden ken
disini iç güdüsel nasıl konıduğunu ve müdafa ettiğini de bu alan
dan anlayabiliriz. Gerçek istek gücü hakkında bilgi edinebiliriz.
Ayrıca burada birikimlerin tecrübesini ve değişimlere karşı ben'in
direnmesinide bulabiliriz. Bu alana düşen burç veya gezegen
(gezegenler) yada her ikisi de kişinin karekteri hakkında etkili
rol oynamaktadır. Özellikle kişi hakkında etkili olan öncü grup
tan bir burç bu alana düşmüşse öncelikli değerlendirmemize
sebep olabilir.

2. Alan
Doğal Zodyak'ta 2. ev kaspı
270
300
240
(başlangıç noktası) ile 3. ev
kaspı
(başlangıç
noktası)
arasında kalan bölgeye verilen
isimdir. Örneğimizde 30° ile
60° arasında gösterilmiştir. Bu o
--+-+-�IE--+----11--' 80
alan (ev) Zodyak'da doğal di
zilimde 2 sıradadır. İkinci alan
(ev) bizim sahip olma ar- 30
zumuzu ve materyel (maddi)
dünyaya olan tutumumuzu
1 20
60
90
gösterir. Bu ev kendimiz
dışında var olan nesneler ve ihtiyaç duyduğumuz materyel
koşullar hakkında bilgi edinmemizi sağlayacaktır. Genel olarak
baktığımızda ise bu alan bize dünyadaki materyel varlığı an
latmaya çalışır. Birinci alanın ifade etmeye çalıştığı gibi kendimizi
tanıma sürecini ve bununla birlikte oluşumumuzu anlatmasından
sonra 2. alan çevremizdeki nesnel dünyayı tanımamızda yardımcı
olacaktır. Bu olgu bizim nesnel dünyanın içindekileri kul
lanmamızı ve sahipliğimizi ifade eder. İhtiyacımız olanları ve
bunları değerlendirmemizi sağlar. Burası bizi kendi öz varlığımız
ve kişiliğimiz dışında bize dış dünyadan veya iç dünyamızdan
gelen tüm uyaranları kullanım dünyasındaki sonuçlara
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götürebilir. Bu alan bize kişinin sahip olma duygusu, materyel
yöndeki arzularını, para kazanma yeteneğini ve sahip olduklarını
çoğaltma kabiliyetini gösterir. Aynca bunları kişinin ne şekilde ve
nasıl yapabileceğini de alandan çıkartabiliriz. Kişinin miras ve va
siyet yoluyla kazanç elde edip etmiyeceğini de bu alandan an
layabiliriz. Fakat bu alan bize daha çok sabit ve taşınmaz
mülklerden çok taşınabilir mülk ve eşyalar hakkında bilgi verir.
çünkü gayrimenkul bu alanın dışında kalır. Bu yüzden daha çok
taşınabilir nesneleri ifade ettiğini ve bu yöndeki yeteneği an
lattığını söyleyebiliriz. Kişinin yaratıcılığını bu konularda nasıl or
taya çıkardığını ve değerlendinne yapabilmesini de anlatmaya
çalışır. Bu evin bir özelliğide ikinci dereceden güzel sanatları
simgelemesidir. Kişinin bu konudaki yeteneğini ve bundan elde
edebileceği menfaatler hakkında bu alandan bilgi edinmemiz
mümkündür. Yine burası bize nesnelerin kıymeti hakkında da
bilgi verir. Kişinin onlara gösterdiği değeri ve onları korunmasını
bilip bilmediği veya saklayabilmesini başarıp başarmadığını
anlatır.
3. Alan
Doğal Zodyak'ta 3. ev kaspı
270
240
300
(başlangıç noktası) ile 4. ev
kaspı
(başlangıç
noktası)
arasında kalan bölgeye verilen
isimdir. Ömegimizde 60° ile
90° arasında gösterilmiştir. 1 . o -+--+-.....;;_ıllE---+-+-' 80
ve
2.
alanlarda (evlerde)
öğrendiklerimizin
kul
lanılmasını anlatmaktadır. Yani 30
iletişim ve mantığın yeridir.
Burada doğnı algılama, mantık
1 20
60
yürütme
ve
deneyimler
90
kazanırız. 1 . alandan 2 . alana geçtikten sonra 2. den de 3. alana
geçmek bize bazı sorumluluklar yükler. Kişiliğimiz ile birlikte
sahip olma arzumuzun yanı sıra nesnelere hakim olmak için
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oluşumları ıyı değerlendirmeliyiz. İşte bu değerlendirme
çevremizle kurduğumuz kontaklar (İletişim) ile mümkün ola
caktır. Aynı zamanda bu kontakların değerlendirilmesinde
mantığımızı kullanmamız gerekmektedir. Bu yüzden bu alana
genel bir sözle iletişim ve mantık alanı diyebiliriz. Aynca buradan
kişinin dikkatinin yöneldiği yeri veya yönelmesi gerektiği yeri
çıkartabiliriz. Burayı kısa süreli depolama alanı ve hemen
ardından da yollama, yani iletme merkezi gibi görebiliriz. Kısa
süreli tecrübelerle mantığımızı bir araya getiririz ve bunların so
nucunu iletmeye çalışırız. Bilgilerin geldiği, biriktirildiği ve
dağıtıldığı bir merkez gibi. Bunları yaparken de hız ve pratik
düşünce önem kazanacaktır. Bu alan bize bunu gösterir. Tüm
bunlarla birlikte burası bize yakın olan insanları, kardeşleri, ak
rabaları da sembolize eder. Akraba ilişkilerimiz veya
kardeşlerimizle olan iletişimimiz yada yakın çevredeki insanlarla
olan iletişimimizin nasıl olduğunu bu alandan öğrenebiliriz. Bu
nunla birlikte bu alan kısa yolculukları, entellektüel yapıyı ve
kısa seyahatleri de simgelemektedir. Burası her türlü haberleşme
olanağını içinde barındırır.

4. Alan
Doğal Zodyak'ta 4. ev kaspı
270
300
240
(başlangıç noktası) ile 5. ev
kaspı
(başlangıç
noktası)
arasında kalan bölgeye verilen
isimdir. Örnegimizde 90° ile
1 20° arasında gösterilmiştir. Bu o --ı--+-�•�-+--+� ıo
alan genel manada yuvayı ve
bilinçaltı duygularımızla is
teklerimizi
kapsar.
Doğup 30
büyüdüğümüz çevreyi, özel
manada anne
baba ile olan
1 20
60
90
ilişkilerimizi
temsil
eder.
Çocukluk yaşamımızın nasıl geçtiğini, aile büyükleri ile
ilişkilerimizi 4. ev kapsamı içinde inceleriz. Bu alan aynı za-
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manda onlardan beklentilerimizi de belirler. Nasıl bir yuva istemi
içinde olduğumuzu görürüz. Kendi yarattığımız yuvadaki bek
lentilerimiz, aile üyelerine özellikle de eşimize karşı tutumumuz.
Bu yuva yanlızca ev olarak algılanmamalıdır. Kişinin be
nimsediği , sürekli bulunduğu ortam da bu sınırlar içine girer. Kişi
bulunduğu mekanı benimseme özelliğine sahipse buradaki is
tekleri de aynı doğnıltuda olabilir. Başlangıçta da söylenildiği
gibi bu alan bilinçaltı duygularımızı da kapsadığına göre bu yuva
kişinin kendi içinde barındırdığı iç alemi belirler. Bu mekan her
yere bizim ile birlikte taşınabilirve gelecek için yarattığımız
değişmez koşullanda beraberinde getirir. Dolayısı ile kendi ya
rattığımız çizgilerle yaşlılık yıllarımızı temsil eder. Ömrümüzün
son dönemini nasıl geçireceğimizi bu alana bakarak görebiliriz.
Mülk edinme gayreti veya aileden gelebilecek mülk, servet ile il
gili ipuçlarını da bu alanda yakalayabiliriz. Aile, yuva gibi kav
ramların içine gelenek ve görenekler de girer. Atalarımıza ve ge
leneklere olan bağlılığımız, bir yere ait olma duygumuz ile
bunlarla olan ilişkilerimiz de bu alan içinde bulunmaktadır. Bu
alan ayrıca toprak ile gelebilecek gayrimenkul avantajlar
hakkında önemli bilgiler verir. Taşınamıyacak eşyaları da bu alan
simgelemektedir. Bununla birlikte vazgeçmemizin zor olduğu
alışkanlıklarımızı de bu analdan bulabiliriz.

5. Alan
270
Doğal Zodyak'ta 5 . ev kaspı
300
240
(başlangıç noktası) ile 6. ev
kaspı
(başlangıç
noktası)
arasında kalan bölgeye verilen
isimdir. Ömegimizde 120° ile
1 50° arasında gösterilmiştir. Bu O --+--+-�IE--+-+-& 80
alan
yaratıcılığımızla
dışa
eder.
temsil
açılmamızı
Gelişmiş olan kişisel irademizi 30
kullanma biçimimiz ve bunu
nasıl yönlendireceğimizle il1 20
60
90
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gilidir. 4. alandaki durağanlık aruk burada görülmeyecektir. 3.
alandaki araştırmalar ve öğrendiklerimizi uygulama fırsatlarını bu
alanda bulacağız veya yaratacağız. Kişi zihinsel yaratıcılığıyla bir
likte, fiziksel yaratıcılığını ve dinamizmini de bu alanda ortaya
koyacaktır. Zevk ve eğlence yaşamıyla birlikte, aşk ve duygusal
yaşam da 5. alanın kapsamı içindedir. Duygusal yaşamdaki istek
ve beklentilerimizle birlikte bizim hareket biçimimiz, kendimizi
ortaya koyuşumuz, çocuklarla olan ilişkilerimiz, özel manada
kendi çocuklarımız ve kendi çocuklarımıza karşı tutumumuz da
bu

alan

içindedir.

Bu

da

5. alanda yaşam sevincini

bize

bulduğumuzu gösterir. Duygusal ilişkiler, çocuklar, sanatsal ko
nular, aşk ve eğlence yaşamı ile birlikte şans oyunlarına ve
spekülasyonlara olan eğilimimizi de bu alanda inceleyebiliriz.
Dışa açılunla birlikte spekülasyonlar da olunca haliyle riskli
atılımları da bu alanın içinde görebiliriz. Bu alana serüvenci ru
humuzun bir çıkış noktası da denilebilir. Yaşam gücü ile ey
lemlerimizi bilinçli koordinasyonunun açıklanmasıdır. Kişi bu
alanda kendi kendini gerçekleştirmektedir. Bu alan aynı zamanda
kişinin boş zamanlarını nasıl değerlendirdiğinin bir cevabı da ola
bilir.

6. Alan
Doğal Zodyak'ta 6. ev kaspı
(başlangıç
kaspı

noktası)

(başlangıç

ile 7

300

ev

270

240

noktası)

arasında kalan bölgeye verilen
isimdir. Örnegimizde 150° ile

180°

arasında

gösterilmiştir.

o

Kendine güven ve yaratıcılığın

--+-+-�E--+----ıl--' 80

yerine bu alanda etkinlik ve
mükemmellik
alan

5.

yaratıcılığın
biçimde

almaktadır.

alanda
en

nasıl

göstermektedir.

Bu

ulaştığımız
etkin

30

bir

kullanılacağını
Burada

ayrıntılı
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60

1 20

90

yöntemlerle

sıkı

çalışmayı

görmekteyiz. Kafanın ve bedenin disiplinli eğitimi, kişinin
gündelik iş ve sorumluluklarını ele alabilmesi için hizmet ile
çalışmanın etkinliğini öğrenmesini gerektirir. Böyle bir etkinlik
de organizasyon ve yöntem gerektirir. Bu alanda bir ayrıntı
merakı, bir analizcilik mevcuttur. Böyle bir titizlik ve analizcilik
de iyi bir organizasyon için gereklidir. Bu alanda iş ilişkilerimiz,
başkaları için yaptıklarımız, iş çevresindeki diğer ilişkilerimiz ile
birlikte günlük iş ve sorumluluklarımız da bulunmaktadır. Bize
hizmet veren (doktor, memur, v.s.) veya yanımızda çalışan
kişilerle ilişkilerimizin boyutlarını bu alanda inceliyoruz. Yine
aynı şekilde bizim yanlarında çalıştığımız kişiler, yani amirlerimiz
ile olan ilişkilerimizin boyutu da bu alan içindedir. Bu alanda
anlatılmak istenen yanlızca dışarıdaki kişileri değil, kendi ken
dimize elde ettiğimiz yeteneklerle, günlük işleri ne ölçüde verimli
yaptığımızdır. Dikkatlilik derecemiz, etkinlik ve pratikliğimiz bu
alanda ölçülebilir. Bu etkinlikleri yerine getirmek için sağlık en
önemli ön koşullardan birisidir. Sağlık yapımızı da bu 6. alan
içinde inceliyoruz. Sağlıkla birlikte beslerune ve gıda hazırlama
çalışmaları da bu alanın konuları içindedir. Ayrıca dav
ranışlarımız, giysilerimiz, düzenliliğimiz ve dış görünüşümüzdeki
titizlik de diğer önemli ön koşullardır. Bunları da bu alan içinde
inceleyebiliriz.

7. Alan

270
Doğal Zodyak'ta 7. ev kaspı
300
240
(başlangıç noktası) ile 8. ev
kaspı
(başlangıç
noktası)
arasında kalan bölgeye verilen
isimdir. Örnegimizde 180° ile
2 1 0° arasında gösterilmiştir. O -i---+-�•;._-+--+� 80
Şimdiye kadar hep kişisel is
tekler ve kişisellik üzerine
yoğunlaştık. Bu alanda kişisel 30
zevklerimiz yerini ortak zevk
lere ve paylaşmaya bırakacak1 20
60
90
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tır. Yani "ben" yerini "biz"e bırakmaktadır. Bu alan mevcut tüm
ikili ilişkilerimizle, sosyal ilişkilerimizin niteliğini belirler. 7. Alan
günlük olaylar açısından kişiliğin diğer önemli boyutunu, ken
dimizi bir başkasıyla nasıl tanımladığımızı anlatır. Kendimizi 1 .
alanda tanımlamakla birlikte, bu atılımın sonucunu, olgunlaşmış
halimizi 7. alanda bulmaktayız. 2. Alanda temelimizi sağladık, 3.
alanda çevremizi tanıdık, 4. alanda güven sağladık ve bunlar bizi
artık kaçınılmaz bir noktaya getirdi. Bu alanda temel ilkemiz ikili
ilişkilerdir. Görüldüğü gibi oldukça nazik ve hassas bir alan içine
girmiş bulunuyoruz. Artık bir tarafta kendimiz, diğer tarafta da
karşımızdaki kişi durmaktadır. Bu kişi eşimiz veya ortağımız ola
bilir. Buradaki dengenin çok iyi kurulması gerekmektedir. Bu da
gösteriyorki bu alan barışı, uyumu, huzuru ve sevgiyi sim
gelemektedir. 7. alandan evlilik evi diye de söz edebiliriz. Bu
alan seçilecek eş veya ortağın tipini ve yapısını da belirleyebilir.
Burada aynı zamanda yakın dostluklar, toplumsal ilişkiler, yasal
olan olaylar, en önemlisi de anlaşmalar ve sözleşmeler vardır. Bu
alan ayrıca ticari faaliyetleri de yönetmektedir. Bununla birlikte
bu tür ticari ilişkilerin olumlu veya olumsuz gelişmelerini de bu
alandan görebiliriz. Tüm ikili ilişkileri ve ticari ilişkiler ile
görüşmeleri de içine aldığına göre bu alanda açık düşmanlıklarla
ilgili ipuçları da yakalayabiliriz.

8. Alan
Doğal Zodyak'ta 8. ev kaspı
(başlangıç noktası) ile 9. ev
kaspı
(başlangıç
noktası)
arasında kalan bölgeye verilen
isimdir. Örnegimizde 210° ile
240° arasında gösterilmiştir. Bu o
alanda 7. alandaki çalışmaların
maddi karşılığını görmekteyiz.
Kollektif
kazançların
ser- 30
gilendiği bir alandır. 8. alan.
Ortak çalışmaların ürünü olan
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300

60

270

90

240
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veya evliliğe ait maddi değerlerle ilgilidir. Ayrıca paylaşılan
maddi varlıklarla ilgili olan işlemleri de içine alır. Mahkeme,
vergi , sigorta, miras, cenaze gibi. Burada insanın bilinmeyenin
ötesine zorlandığı ,yoğun duyguları kapsayan, güçlü, okült bir
alan içindeyiz. Metafizik 8. alanın konusudur, aynı şekilde ölüm,
cinsellik ve büyü. Burada içimizdeki bilinmeyenle içimizdeki de
dektifle karşılaşırız. Gerçeği sorguladığımız, maddenin ötesine
geçtiğimiz alanları kapsar, bu alan ve bizi yoğun duygular içinde
bırakır. Maddenin enerjiye dönüştüğü, büyük enerjilerin çıktığı
bir alandır 8. alan. Kişinin kendini yenileme enerjisi burada bir
patlama noktasına varır. Ölümle de ilgili olduğuna göre bir
bakıma herşeyin noktalandığı bir alandır da denilebilir. Mekansız
ve bedensiz nıhsal varlıkların yine okült düzeylerde bulunmasını
sağlar. Bu enerjilerde metafizik, bilim, yüksek matematik ve atom
fiziği gibi konularda ortaya çıkar. Mistik konular, ruh çağırma
gibi veya bu tür bağlantılar kurmak da bu alanla ilgilidir. Kısaca
8. alan cinsellik, ölüm, yeniden doğuş, miras, kalıtım, birleşik
kazançlardır. Ayrıca bu alanın içinde fazla emek sarfedilmeden
gelen kazançlar olduğu gibi kaybedilenler de göriilmektedir.
İkincil seviyeden de resmi otoriteleri göstermektedir. Devlet gücü
gibi.

9. Alan
Doğal Zodyak'ta 9. ev kaspı
270
300
240
(başlangıç noktası) ile 1 0. ev
kaspı
(b�langıç
noktası)
arasında kalan bölgeye verilen
isimdir. Örnegimizde 240° ile
270° arasında gösterilmiştir. 8. o -ı--+-_;;•;..._-ı--+.....1 80
alanda konınup, biriktirilen
enerji 9. alanda kendini ra
hatlıkla dağıtabileceği bir yer- 30
<lir. Burada kendimizi ko
laylıkla aşuğımız bir alan
1 20
60
90
içindeyiz. 3. alanın karşıtı olan
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9. alan birlikte düşünmeyi anlatır bize. 3. alanda yakın ak
rabalarla kısa yollar, burada ise uzak akrabalar ve uzun yollara
bırakır kendini. Kısaca bir genişleme ve bir rahatlık söz ko
nusudur. Bu alanda uzaklara gitmek, daha çok şey öğrenmek is
teriz. Yüksek öğretimle de burada karşılaşmaktayız. Üniversiteler,
akademik çalışmalar, dünyayı dolaşmak ve keşfetmek bu alanla
ilgilidir. Bu alan bize uzak kültürlere ulaşmayı gösterir. 9. alan
bize yurtdışı ilişkilerinde ve bunların gelişiminde de yol
göstermektedir. Bu ilişkiler ticari düzeyde olabildiği gibi kişisel
düzeyde de olabilir. Bununla birlikte bu alanda yabancı lisana
karşı yeteneğimiz ve öğrenebilme olanaklarunız da bu
lunmaktadır. Aynı zamanda felsefe, din, dini kuruluşlar, yasal sis
temler, hukuk, uygarlığa yerleşmiş bütün kurumlan da kapsar.
Ahlak duygularımızı, dinsel eğilimlerimizi ve öğrendiklerimizi
nasıl kullanacağımızı burada öğreniriz. Kişisel ve toplumsal
eğlemleri yönetmek için toplu düşünmeye gerek vardır. Uyumlu
bir biçimde yönetmenin ruhsal aydınlanmasına ulaşılır bu alanda.
Kişinin olayları nasıl soyutlaştırdığını, evren hakkında nasıl bir
yaklaşımı olduğunu 9. alan içinde görebiliriz. Bu bizim dünya
görüşümüzü de göstermektedir. Kendimizi eğitim yoluyla daha
iyi tanıyıp öğrenme, fırsat ve yeteneğimizi, kendimizi
kanıtlamayı, meslek ve uzak yerlerden alacağımız de
neyimlerimizi de buluyoruz.

10. Alan
Doğal Zodyak'ta 10. ev
kaspı (başlangıç noktası) ile
1 1 . ev kaspı (başlangıç noktası) arasında kalan bölgeye
verilen isimdir. Ömegimizde o
arasında
300°
ile
270°
gösterilmiştir. Bu alan toplumla birebir karşı karşıya 30
olduğumuz, haritanın en duyarlı alanlarından biridir. 10.
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alan haritanın tam tepesinde MC noktasını (tepe noktası)
oluşturmaktadır. Tepede olmak, yönetmek, kural koymak, so
rumluluk ve uygulamak buraya aittir. 4. alan doğduğumuz evin
sosyal ve ekonomik dunımunu göstermişti. 10. alan ise ken
dimizin yapmak zonında olduğu işlerin temelini, so
nımluluklarımızı, mesleki ve toplumsal saygınlığımızı, onu
nımuzu ve kariyerimizi belirlemektedir. Bir kişinin yükselip
yükselemeyeceği
hakkında
ipuçlarını
bu
alanda
ya
kalayabiliyonız. Bununla birlikte ün, şan ve şöhret de bu alan
içinde temsil edilir. Aynı şekilde kişinin tutkularını nasıl ortaya
koyduğunu ve bunun otoritelerce nasıl değerlendirildiğini
görüyonız. Mevcut olan örgütleme yeteneğimiz, organizasyon fa
aliyetlerimiz, disiplinimiz, çalışma sistemimizdeki sıkılık, meslek
alanında yükselebilmek için güçlü bir irade ve sabrı ge
rektirmektedir. Tüm bunları bu alan içinde görebiliriz. Kısaca 10.
alan sosyal dunım, tutku, onur, kariyer ve şereftir. Başka bir ifa
deyle kişinin topluma karşı olan tavrını, toplum içindeki rolünü
görüyonız bu alanda. Toplumdaki statü ile alınan sorumlulukları
da burada görebiliriz. Bu sonımluluklar ile toplumsal yerimizi
yani bulunduğumuz toplumda ulaşabileceğimiz mertebeyi de bu
alan içinden görebiliriz. Otoritelerle ilişkilerimiz, onlara davranış
biçimimiz ile aynı şekelde anne - baba ile uyumumuzda da söz
sahibi sayılabilir bu alan. 10. alan aynı zamanda toplumsal
büroları, bürokratları ve bunlarla ilgili koşulları da anlatır.

1 1. Alan
Doğal Zodyak'ta 1 1 . ev kaspı (başlangıç noktası) ile 1 2 . ev
kaspı (başlangıç noktası) arasında kalan bölgeye verilen isimdir.
Örnegimizde 300° ile 330° arasında gösterilmiştir. Bu alanda ide
allerimizle karşı karşıya geliriz. 5. Alanda kişisel yaratıcılığımızı
ortaya koymuştuk, 1 1 . alanda ise ideallerimize gnıp çalışmaları
ile yöneliyonız. Gelecek hakkında pek çok beklentilerimiz ve
umutlarımız vardır. Geleceğe hiç bir zaman ulaşamasak da
amaçlarımız için planlar yapar, düzeltir, sürekli geliştiririz. Bu
alanda özgürlük istemimiz yoğunlaşmıştır, toplumun zincirlerini
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kırmaya çalışırız. Bunları ya
270
300
240
pabilmek
ıçın arkadaşlara,
dostluklara ihtiyaç duyar ide
allerimizi paylaşmak isteriz.
Örgütlere,
gnıplara katılır,
çevremizde
bir
kalabalık o �--+-��-+-� 80
oluşturmaya çalışırız. Başka bir
deyişle bunları yapıp ya
pamadığımızı bu alan içinde 30
inceliyonız. 1 1 . alan ideallerin,
arkadaşlıkların,
gelecek
1 20
60
hakkındaki beklentilerimizin,
90
umutlarımızın alanıdır. Bunlara yöneliş biçimimizdir. Burada
kişinin gnıp kurma, arkadaş edinme, evrensel ülküler üzerinde
çalışma yeteneğini buluyonız. Böyle bir evrensellik, bütünlük de;
ancak gnıp üyelerinin nıhsal birliklerinin bilincinde ve ola
naklarıyla amaçlarının farkında olmalarıyla yaşanır. Gnıp
çalışmaları kişinin uyum yeteneğinin ötesindedir, yeni düşünce
ve olaylara evrensel kardeşlikle yaklaşabilmenin, yeni deneylere
açık olmanın göstergesidir. Burada duygusal ilişkilerden uzak ve
kişiye özgürlük sağlayan çalışmalar söz konusudur. 1 1 . alan
kişinin özgürlük düşkünlüğü toplum ve insanlığa bağlılığı ve özel
gereksinmeleriyle kaynaşma yeteneğinin de ötesindedir.

12. Alan
Doğal Zodyak'ta 1 2. ev kaspı (başlangıç noktası) ile 1 . ev kaspı
(başlangıç noktası) arasında kalan bölgeye verilen isimdir.
Örnegimizde 330° ile 0° arasında gösterilmiştir. 1 2 . alan 4. alanla
8. alanın bir diğer uzantısıdır. Burada bizim yanlızca kendimize
ait gizlerimiz bulunmaktadır. Herkezden, hatta belki ken
dimizden
bile
gizlediğimiz
gerçek
bilinçaltımızla
karşılaşmaktayız. maddi temellere indirgiyemediğimiz, materyal
olmayan, metafizik bir alandır. 1 2 . alan kendimize has
alışkanlıklarımız ile duygusal gereksinmelerimizi gösterir bize. Bu
alan tüm anılarımızın ve deneyimlerimizin toplandığı bir depodur
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da denilebilir. Burası hayatın
270
240
300
son
perdesidir.
Yaşanacakların hepsi ya
şanmış, denenmiş, artık ge
riye sadece kendini dış
güçlere bırakmak kalmıştır. 0 �--ı--��--+---+-' 80
Dışarıdan
kolaylıkla
et
kilenen,
egonun en az
düzeyde
kullanıldığı
bir 30
yaşam alanıdır burası. Hatta
kişinin kendini en çok
1 20
60
kandırabileceği bir alandır.
90
Bu yüzden biraz tehlikeli bir
çizgi içindedir. Burada hassasiyetin, gerçek ile gerçek dışının
ince çizgisi bulunmaktadır. Geçmiş duygusal deneyimlerden
gelen kalıntılar, beraberinde kendine acımayıda getiriyorsa,
gerçeklerle yüzyüze gelmeyi engelleyebilir. Böyle bir eğilimde
geçmişe sığınmaya neden olur. Sevgiyle depolanmış bir 1 2. alan
ise mistik aydınlanma kanalı olabilir. Kişi bilinç düzeyini
yükseltebilir ve geniş hayal gücüyle bilgeliği ve dehaya ulaşabilir.
Bilincimiz, bilinçaltımızın kapsamı ile geleceği görme ve bilinç
altı etkilerin hangisinin yapıcı, hangisinin yıkıcı olduğunu
ayırtedebilmemiz 1 2 . alanın içeriğindedir. Bu alan yanlızlıkla da
ilgilidir. Burada herkesden gizlediğimiz sırlarımız bulunmaktadır.
Ayrıca nıhsal yönden kısıtlanmış bölgeleri, yani hastane, akıl has
taneleri, gizli kunıluşlar, hapishaneler ve karmik olan herşeyi
içine almaktadır. 1 2. alan gizli düşmanları da temsil eder. Mevci.it
gizli düşmanları bu alan içinde görebiliriz.
•

YARDIMQ KAYNAKLAR ve ARAÇLAR
Astrolojide bir yıldız haritası çıkartabilmemiz için yardımcı kay
naklara ve araçlara ihtiyacımız olacaktır. Bunlar sizin için kul
lanışlı olması açısından önem sırasına göre dizilmişlerdir.
1-) Ephemerid (Gökgünlüğü)
2-) Evler Tablosu (Alanlar tablosu)
3-) Atlas
4-) Çeşitli ülkelerde uygulanan yaz saatini içeren tablolar
(Türkiye için olanı şimdilik bize yeter)
5-) Dünya üstündeki ülkelerin coğrafi konumlarına göre
zaman dilimi dağılımları.
6-) Yıldız haritası çizim kağıdı (Şayet yıldız haritası çizim
kağıdınız yoksa bir pergele ihtiyacınız olacaktır)
7-) Cetvel
8-) Renkli kalemler
9-) Derece ve dakika hesabı yapabilen bir hesapmakinesi
Yıldız haritasını hatasız ve doğru çıkarabilmemiz için bize
çeşitli kaynaklar (kitaplar) ve araçlar gerekmektedir. Öncelikle
kendimize bir Gökgünlüğü (Ephemerid) temin etmeliyiz. Bu
nunla birlikte yükselen burcumuzu doğru hesaplamamız ve alan
lan bulabilmemiz için bir Evler Tablosuna ihtiyacımız olacakur.
Daha sonra bir Atlas edinmeliyiz. Mümkünse ayrıntılı bir atlas.
Yukardaki sıralamada da ilk üç sırayı alan bu kaynaklara mutlaka
ihtiyacımız olacaktır. Bunların dışında çeşitli ülkelerde uygulanan
ve uygulanmış geçerli yaz saati tablolarına (bizim için Türkiye)
ve yıldız haritasını çıkaracağımız kişinin doğduğu ülkenin coğrafi
konumunu (Enlem+Boylam) bulabilmemiz için de bir atlas kul
lanmalıyız. Bunun yanında ülkelerin zaman dilimlerini gösteren
(Türkiye -2 saatlik bir zaman dilimindedir) bir tablo da edin
meliyiz. Bu tablo ve enlem - boylamları belirten tablo genelde
detaylı bir atlasda mevcut olacaktır.
İşimizi kolaylaştıran bazı araçlara da ihtiyaç duyacağız. Bun
lardan birincisi yıldız haritası çizim kağıdı ikincisi cetveldir. Çizim
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kağıdınız yok ise bir pergel kullanmanız gerekmektedir. Daha
sonra da renkli kalemler.
Hesaplama yöntemlerinde zaman kazanmamız için derece ve
dakika hesabı yapabilen bir hesap makinasına da ihtiyaç du
yacağız. Çünkü hesapları elimizle tek tek yapmamız hata oranını
yükselttiği gibi zaman açısından da kayıp olacaktır.
Şimdi bu elemenları nerede ve nasıl kulanacağımızı tek tek
görelim.

GÖK GÜNLÜGÜ
Bu kitaplar çeşitli seneler için çıkartılmıştır. Bazı gök
günlükleri 1 0 senelik veya 1 5 senelik çıkartılmıştır. Bazıları da 50
veya 1 00 senelikdir. Böyle bir gök günlüğünüz yoksa tavsiyemiz
100 senelik (1900 - 2000) olacaktır.
Gök günlükleri güneş sistemimiz gezegenlerinin burçlar
kuşağında (Zodyak) yaptıkları hareketleri günlük ve detaylı ( de
rece 0, dakika ', saniye " ) olarak veren kitaplardır. 2 çeşit gök
günlüğü vardır. Bir, Gece Yansı Gök Günlüğü iki, Ôjlen Gök
Günlüğü'dür.
Tüm
gök
günlükleri
Grenwich'e
göre
düzenlenmiştir. Gece yansı gök günlüğü 1 gün 24 saat ( l'den
başlayarak 24'e kadar) üzerinden hesaplanır. Yani günün son sa
atine ve aynı zamanda günün ilk saatine göre düzenlenmiştir.
Burada kısa bir örnek vermeyi uygun buluyorum.
Örnek; 5 Mayıs 1953 de doğan bir kişinin güneşi gece yansı gök
günlüğüne göre 5 Mayıs sabahı (gece yansı), yani günün ilk saati
OO:OO:OO'da 14° 1 1 '54" boğa burcundadır. Aynı kişinin Güneşi
Ôjlen Gök Günlüğüne göre (5 Mayıs öğlen, yani günün tam orta
saati 12:00:00'da) 14°40'57" Boğa burcundadır. Tabiki bu saatler
ve konumlar Grenwiclı'e göredir. Diyelimki bu kişi aynı günün
sabah saatinde 02:00'de doğmuş olsun, o zaman Türkiye Gren
wich'e göre eksi 2 saatlik bir zaman dilimi içersinde olduğuna
göre, Türkiyede doğduğu anda (02:00) Grenwich'de saat OO:OO'ı
gösterecektir. Bu zaman dilimi farkı Grenwich'in doğusuna
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düşen ülkeler için çıkartılır, batısına düşen ülkeler için de ek
lenir. Bu kişi şayet New York'da aynı saatte doğmuş olsaydı
(Amerika +5 saatlik zaman dilimi) bu saate (02:00) 5 saat ek
lememiz gerekecekti . Buna göre de bu kişinin New York doğum
anına göre 02:00, Grenwich'de saat 07:00 olacaktı. Orta Avnıpa
İsviçre eksi 1 saat'lik zaman dilimindedir. Bu da aynı örneğe göre
Grenwiclı saati ile 01 :00 yapacaktır. Bizim kullanacağımız Ep
lıemerid ise gece yarısı gök günlüğüdür.

GÖK GÜNLÜGÜNÜN KULLANIIMASI
Tablolar bölümünde Ephemerid örneğinden 1 sayfa bu
lunmaktadır. Bu örnek sayfa gece yarısı gök günlüğünden
alınmıştır.
1 . SÜTÜN : Bulunduğumuz ayın günlerini göstermektedir.
2. SÜTÜN S.T. (Sidereal Time) yıldız zamanını göstermek
tedir. Bu zaman ölçüsü 1 sene içinde 00 saat 00 dakika 00 sa
niye'den başlayarak 23 saat 59 dakika 59 saniyeye kadar iler
leyerek döngüsüne yeniden başlar. Günde ortalama 04 dakika
ilerlemektedir. Gerçek yıldız zamanı günde 03 dakika 56 saniye
ilerlemektedir. Bu da Güneş'in ekliptik üzerinde bir boylamdan
bir boylama geçiş süresidir.
3. SÜTÜN Gezegenlerin burçlardaki yerini (Grenwich'e göre
gece yarısı 00:00:00) gün gün gösterir. Bu sütunlar en çok kul
lanacağınız sütunlar olacaktır. Bu sütünların ilk sırasındaki ra
kamlar derece cinsindendir. Bu rakamlardan hemen sonra yu
karda simgesi olan gezegenin bulunduğu burç sembolü vardır.
Bundan sonraki rakamlar sırası ile dakika ve saniye cinsinden
okunur. Altını çizdiğimiz örnek 5 Mayıs 1 953 senesi 3. 1 = Güneş
1 4° 1 1 ' 52" boğa burcundadır. 3.2= Ay 24° 44' 34" oğlak bur
cundadır. 3 . 3= Merküri 24° 19' koç burcundadır. Böylece devam
ederek tüm gezegenlerin burçlardaki yerini okuyabiliriz. Bazı
sütunlarda ise R harfi görürüz. Örneğimizde 3.4 (Venüs)'de
olduğu gibi. Bu büyük R harfi bulunduju sütundaki gezegenin
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geri hareket ettiğini göstermektedir. Aynı sücunda biraz aşağıda
ise büyük .D harfi vardır. Bu da yine o gezegenin hareketinin
düzeldiği anlamına gelmektedir. Örneğimizde 3.4 Venüs ayın
l 'inde koç burcunda 1 5° 1 3' dan başlayarak ayın 4'üne kadar 14°
58' geri hareket etmiştir. Ve ayın 5'inden başlayarak (14° 58') nor
mal ileri (düzelmiş) harekete başlamıştır.
4. SÜTÜN Gezegenlerin ekliptik (dünya merkezli sistemde
güneşin + gezegenlerin hareket ettikleri yörünge) üzerindeki ha
reketlerine göre gök ekvatonından yükselimini ve alçalımını
göstermektedir.
Yükselim
Gezegenlerin gök ekvatorundan kuzeye doğru
yönelmeleridir.
Alçalım
Gezegenlerin gök ekvatonından güneye doğru
yönelmeleridir.
Bu sütünlarda ise bu yönler; Kuzey N ile gösterilmiş, Güney de S
ile gösterilmiştir.
5 .SÜTÜN
Ay çeyreklerini görebiliriz. "Day" hanesi günü
göstermektedir. Küçük "h" harfi saati, küçük "m" harfi dakikayı
( Tüm konumlar, derece, dakika, saniye Grenwich'e göre o
günün gece yarısı verileridir) göstermektedir. PHASE hanesi de
Ay çeyreklerini gösterir. LONG. hanesi ise bulunduğu burcun de
rece ve dakikasını göstermektedir. Örneğimizde ilk sırada ayın
6'sı saat 1 2 : 2 l 'de küçülen Ay kova burcunda 1 5 ° 40' da ye
ralmaktadır.
Küçülen Ay Ay'ın açık ağızının sağ tarafa bakması
Yeni Ay Ay'ın yuvarlak ve içi dolu siyah bir şekilde gösterilmesi
Büyüyen Ay Ay'ın açık ağızının sol tarafa bakması
Dolun Ay Ay'ın yuvarlak ve içi boş şekilde gösterilmesi
6. SÜTÜN Ay'ın burçların ilk derecelerine girişini ( her burç
30°, 0° den başlayarak 30° ye kadar), yani 0° 'sine girişini ve aynı
zamanda yaptığı en son açının saatini göstermektedir.
Sütunun sol tarafı yaptığı en son açının saatini, sağ tarafı da or
tada gösterilen burcun ilk derecesine (0°) giriş saatını
göstermektedir. Örnek Ay ayın 2'sinde saat 1 4 : 30'da en son
açısını yaparak ayın 3'ünde saat 03 :55 'de Oğlak burcuna girmiş.
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7. SÜTÜN : Bulunduğumuz ayın l'i ile ilgili Astronomik bilgiler
vardır.
JULIAN DAY Julian günü - günlerin kolaylıkla bulunabilmesi
için sıralama (numaralama) sistemi Joseph Justus Scaliger 1582'de
geliştirilmiştir. Temel dayanağı milattan önce 14 Ocak 4713'den
başlamaktadır. Bu da Julian (Roma takvimi) takviminin 1 Ocağına
eşittir.
Mf6.N
Yaklaşık Ay düğümünün konumudur. Gerçeği ile
arasında ortalama 1 dereceye yakın bir fark vardır.
SYf Sidereal Vertikal Point- İlkbahar noktası. Milattan önce
yaklaşık 100 y.y. 'da bu nokta 0° Koç burcunda iken, ortalama
olarak 1 senede 51 (50.25") saniyelik gerilemeyle 72 senede 1 °
lik bir gerileme hızı göstererek günümüzda balık burcuna
gelmiştir.
Burçlar kuşağında (Zodyak) koç burcunun
AXANAMSA
güney küredeki 0° noktasıdır. Bu Spika diye adlandırılan Terazi
burcunun bir sabit yıldızı ile olan ilişkiyi (180°) göstermektedir.
Astronomi araştırmaları için kullanılmaktadır.
ECLIPIIC OBL. : Ekliptik eğilimi göstermektedir.
NUIATION Güneş ve Ayın, Dünya üstündeki çekim gücü ne
ticesinde ilkbahar noktasında kısa süreli gerçekleşen salınımı
göstermektedir.
(7. sütün bu aşamada sizler tarafından kullanılmayacaktır.)

8. SÜTÜN bulunduğumuz ayın içinde oluşan majör (büyük)
açılan gün, saat ve dakika olarak vermektedir.
örnek Ayın 5'inde Ay ile Jüpiter saat 07: 27'de tam bir üçgen açı
(120°) yapmaktadır. Bunun gibi bulunduğumuz ay içinde oluşan
tüm açılan bu sütün içinde görebiliriz.

EVLER (ALANLAR) TABLOSUNUN KULLANIMI
Burada da evler tablosunun kullanımını göreceğiz. Bu tablo
bize yükselen burcumuzun bulunmasında yardımcı olacaktır.
Bunu takip eden evlerin hesaplanmasında yine bu tabloyu kul
lanacağız.
Öncelikle evler tablosuna geçmeden önce bir kişinin doğduğu
şehrin, kasabanın veya köyün enlem ve boylamını bulmalıyız. Bu
konu atlas bölümünde anlatılacaktır. Bize burada gerekli olan bu
şehrin enlemidir.
Örneğimizde yine aynı tarihi kullanıyonız 5 Mayıs 1953
Gümüşhane doğumlu birisi. Bu veriye göre gümüşhanenin en
lemini atlastan bularak bir kenara yazmalıyız veya elimizde varsa
enlem - boylam tablosundan da bunu çıkartabiliriz. Gümüş ha
nenin enlemi 40° 27' kuzey, boylamı 39° 26' doğu'dur. Buna göre
bize şu aşamada sadece enlem gerekmektedir.
Evler tablosunu elimize aldığımızda sayfanın üst kısmanda LA
TITUDE (enlem) yazısını görürüz. Şimde bize lazım olan enlem
40° 27' idi, buna göre LATITUDE 40° N (N•Nort, kuzey yarı küre
için) sütununa bakmalıyız. Bu örneğimizde 1 ile gösterilmiştir.
Diyelim ki İstanbul için bakmalıyız. İstanbulun enlemi 4 1 ° 01' ku
zeydir. Buna göre LATITUDE 41° N ye bakmamız gerekmektedir.
Dönelim örneğimize. Burada sayfanın sol tarafında bize yabancı
olmayan bir sütün vardır. Bu S.T. (Sidereal Time) yıldız zamanı
sütunudur. Bu sütundaki veriler de gök günlüğünde olduğu gibi
saat, dakika ve saniye cinsindendir. Burada da S.T. OO:OO:OO'dan
başlayarak 23:59:59'a kadar ilerlemektedir. Yükselen burç he
saplamalarından sonra (bunlar detayları ile ilerde anlatılacaktır.)
bu sütüna geleceğiz. 2 ile gösterilen sütünda (kendi içinde dar 6
sütüna ayrılmış) 10, 1 1 , 12, Asc, 2, 3, gibi rakamlar ve harfler
görmekteyiz. Bunların hemen altında burç sembolleri yer al
maktadır. Bunlar sırası ile astrolojide kullanılan evlerin başlangıç
noktalarıdır. Yani 10 ile başlayan sütünda 10. ev başlangıç nok
tası kastediliyor, böylelikle de 1 1 . ev 12. ev, Asc (yükselen burç),
2. ev, 3. ev gösterilmişdir. Bu sütundan hesaplamalar sonucunda
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elde ettiğimiz S.T doğrultusunda 1 9h 22m 17s (altı çizili) haneye
geliyoruz. Bu hanenin karşısına düşen LATITUDE 40° N sütünü
ile kesişen yerde örneğimize göre Asc 3° 27' boğa burcudur. 10.
ev 1 9° oğlak burcudur. 1 1 . ev 1 3° kova burcudur. 2. ev 5° İkizler
Burcudur. 3. ev 28° yine İkizler Burcudur. Sayfanın yukarısında
kalan sütunlar kuzey yarı küre için geçerlidir. Aynı sayfanın alt
kısmındaki sütunda da LATITUDE 40° S (S=Süd, Güney) yarı
küre için hesaplanan haritaların evler dizilimi verilmiştir. Yani
bizim örneğimizde olduğu gibi Asc boğa değil onun tam
karşısında olan akrep burcu olacaktı. Aşağıdaki rakamlarda bunu
göstermektedir. 10. ev 4. ev 1 1 . ev 5. ev, Asc de 7 ev, 2. ev 8 .
ev, 3. e v 9. e v olacak şekilde işlenmelidir.
,

ATLAS ve KULLANIMI

Daha
önce
anlattığımız
gibi
bir yıldız
haritasının
çıkartılabilmesi için, yıldız haritasını çıkartığımız kişinin doğduğu
şehrin, kasabanın veya köyün enlem ve boylamına ihtiyacımız
olacaktır. Bunu da doğru bir şekilde atlastan elde edebiliriz.
Bunu yapmadan önce enlem ve boylam sisteminin nasıl
işlediğine bakmamız gerekmektedir. Dünya üzerindeki bir yeri
bulabilmemiz için belirli koordinatlara ihtiyacımız vardır. En
lemler Dünyayı ekvatordan eşit iki parçaya ayırırlar kuzey
yarıkürede 90 enlem çizgisi bulunur. Güney yarıkürede de 90
enlem çizgisi bulunmaktadır. Toplam 180 enlem çizgisi vardır.
Bunlardan kuzey yarıkürede olanlarına kuzey enlemi, güney
yarıkürede olanlara da güney enlemi adı verilmiştir. Boylamlar
ise iki vazife görmektedirler. l 'incisi koordinat sisteminin bir
parçasıdır ve x bir yeri bulmamıza yardımcı ohırlar. 2'incisi de
zaman farklılıklarını gösterirler. Yani kullandığımız zaman
ölçüsünü belirlerler. Dünyamız etrafında, O noktası Grenwich'den
başlayan 360 adet boylam çizgisi vardır. Bunlar kendi aralarında
4'er dakikaya bölünmüşlerdir. Her boylam arası 4 dakikadır. Bun
larda batı boylamı ( 1 80 adet) ve doğu boylamı ( 180 adet) diye
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ikiye ayrılırlar. Bu konuyu boylam hesabında tekrar göreceğiz.

YAZ SAATİ TABLOSU
Türkiyede yaz saati uygulaması 1914 senesinde başlamıştır.
Bazı seneler uygulanmış ve bazı senelerde uygulanmamıştır.
Sürekli uygulamalar da vardır. Yine bazı senelerde ( 1942 - 1945)
bu fark eksi 4 saate kadar varmıştır. Yaz saati uygulaması Gren
wich ile olan normal eksi 2 saatlik farkı eksi 3 saate (yani normal
eksi -2 saat farka + 1 saatlik yaz saati uygulaması
eksi 3 saat)
çıkarmaktadır. Bazı senelerde de bu eklenecek fark (1942 - 1945)
artı 2 saat (normal eksi -2 saat farka + 2 saatlik yaz saati uy
gulaması = eksi 4 saat fark) olarak kullanılmış ve Grenwich'e
göre farkımız eksi 4 saate çıkmıştır.
=

ZAMAN DİLİMİ TABLOSU

Bu tabloyu detaylı bir atlasın içinde bulabiliriz. Kısaca bazı
ülkelerin coğrafi konumlarına göre zaman dilimi farklılıklarını
görelim.
Türkiye 2 saat / Almanya -1 saat / İsviçre -1 saat / Amerika
(doğusu )+5 saat / Haiti +5 saat
-

ÇİZİM KAGIDI, CE'IVEL, RENKLİ KALEMLER, HESAP MAKİNESİ:
Bir yıldız haritasını tüm detayları ile rahat okumamızı sağlar.
Cetvel yiikselen burcu, evleri rahat ve düzgün çizebilmemiz
içindir.
Yıldız haritasına işleyeceğimiz verilerin (açılar) bir bakışta
olumlu veya olumsuz olduklarını anlayabilmemiz için değişik
renkte kalemlerle çizmemizde fayda vardır.
Tüm matematik hesaplamalarda hataları en aza indirgememiz
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ve zaman kazanmamız için derece, dakika, saniye hesabı ya
pabilen bir hesap makinesine ihtiyacımız olacaktır. Genelde
ayrıntılı bir hesap makinesinin üstünde bu işlevi görebilecek bir
tuş vardır. Tuşun üstünde yer alan şekil ise ( 0 ' " ) biçminde ola
bilir.

AÇILAR ve ANLAMLARI
Astrolojide gezegenler arası ilişkileri ölçebilmek için ara
larındaki uzaklıklar (açılar) incelenir. Yıldız haritasında biz bu
ilişkiye açı diyoruz.
Açılar etki derecelerine göre ikiye ayrılırlar; sert etkili açılar ve
iyi etkili açılar. Yine açılar kendi aralarında öncelikli ve ikincil se
viyeden önemli diye ikiye ayrılırlar. Bunlardan birincil se
viyedekilere büyük (Majör) açılar denir. İkincil seviyedekilere ise
küçük (Minör) açılar denir.
Biz burada astrolojide öncelikli olarak kabul edilen majör
açılan inceleyeceğiz.

BİRLF.ŞİM :
0° olarak kabul edilir. Bu iki
gezegenin veya yıldız haodW< YAY
ritasındaki
özel
noktaların
(ASC, MC, . . . ) her hangi bir ge
zegen ile aynı dereceleri
paylaşmasıdır. Bunun dışında
açı toleransı (orb tolerensı)
açılara göre değişmektedir. Bu
tolerans birleşim için +,
8°
dir.
örnek: Koç burcunun 1 S de
recesinde Mars gezegeni bulunuyor. Yine aynı burcun 22 derecesinde Venüs gezegeni bu
lunuyor. Yine aynı burcun 8 derecesinde Jüpiter gezegeni
bulunuyor. Buna göre Mars ve Venüs gezegenleri birleşimde
sayılmaktadır. Yine Mars ve Jüpiter gezegenleri arasında da
birleşim vardır. Fakat Venüs ile Jüpiter gezegenleri arasındaki
açıyı ölçtüğümüzde; 8° den 22° ye 14° lik bir açı vardır. Bu da
birleşim toleransını aşmaktadır. Dolayısı ile bir birleşim söz ko
nusu değildir.
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ATMIŞ DERECE :
60° olarak kabul edilir. Bu
iki gezegenin veya yıldız
O(;I.AK YAY
haritasındaki özel noktaların
(ASC, MC, . . . ) her hangi bir
gezegen
ile
aralarındaki
uzaklığın (Açı) atmış derece
olmasıdır. Bunun dışında açı
toleransı (orb tolerensı) açılara
göre değiştiğinden, bu tolerans
60 derece için +, 6° dir.
İKİZLER YENGEÇ
Örnek: Koç burcunun 1 5
derecesinde Mars gezegeni
bulunuyor. İkizler burcunun 19 derecesinde Venüs gezegeni
bulunuyor. Yine ikizler burcunun 22 derecesinde Jüpiter
gezegeni bulunuyor. Buna göre Mars ve Veni.is gezegenleri
arasında + 4° ile atmış derecelik bir açı oluşmaktadır. Buna karşı
Mars ve Jüpiter gezegenleri arasında atmış derecelik açı yoktur.
Çünkü aralarındaki açı toleransı atmış derece toleransını (6°), 1 °
ile aşmaktadır. Yani aralarındaki açı toleransı 7 ° yi bulmaktadır.
-

KARE :

90° olarak kabul edilir. Bu
iki gezegenin veya yıldız
haritasındaki özel noktaların
(ASC, MC, . . . l her hangi bir
aralarındaki
gezegen
ile
uzaklığın (Açı) doksan derece
olmasıdır. Bunun dışında açı
toleransı (orb tolerensı) açılara
göre değişebildiğinden, bu
tolerans kare açı için + ,
7°
dir.
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OCiLAK YAY

İKİZLER

YENGEÇ

Örnek: Koç burcunun 1 5 derecesinde Mars gezegeni
bulunuyor. Yengeç burcunun 19 derecesinde Venüs gezegeni
bulunuyor. Yine yengeç burcunun 23 derecesinde Jüpiter
gezegeni bulunuyor. Buna göre Mars ve Venüs gezegenleri
arasında + 4° ile kare bir açı oluşmaktadır. Buna karşı Mars ve
Jüpiter gezegenleri arasında kare açı yoktur. Çünkü aralarındaki
açı toleransı atmış derece toleransını (7°), 1 ° ile aşmaktadır. Yani
aralarındaki açı toleransı 8° yi bulmaktadır.
ÜÇGEN
1 20° olarak kabul edilir. Bu
iki gezegenin veya yıldız
ocLAK YAY
haritasındaki özel noktaların
(ASC, MC, . . . ) her hangi bir
gezegen
ile
aralarındaki
uzaklığın (açı) 1 20° derece
olmasıdır. Bunun dışında açı
toleransı (orb tolerensı) açılara
göre değişmekte olduğundan.
İKİZLER YENliEÇ
Bu tolerans üçgen için + ' 7°
<lir.
Örnek: Koç burcunun 1 5
derecesinde Mars gezegeni bulunuyor. Aslan burcun 1 9
derecesinde Veni.is gezegeni bulunuyor. Yine aynı burcun 23
derecesinde Jüpiter gezegeni bulunuyor. Buna göre Mars ve
Venüs gezegenleri arasındaki açı üçgen ( 1 20 ° ) sayılmaktadır.
Fakat Mars ile Jüpiter gezegenleri arasındaki açıyı ölçtüğümüzde;
1 28° etmektedir. Bu da üçgen açı toleransını + 1 ° ile aşmaktadır.
Dolayısı ile bir üçgen açı söz konusu değildir.
Kullandığınız açılar arasında 1 . dereceden önem sırasını
almaktadır, bundan sonra ise kmıt açı önem
kazanmaktadır. Böylelikle açıların önem dereceleri ve etkileri
kare. ücien ve altmı§ derece'lik açı sıralaması ile takip edilirler. 5

birle§im

12 7

majör (büyük) açıların sonuncusu olarak karşıt açının önemi ve
etkisi birleşimden hemen sonra ön plana çıkmaktadır.
KARŞIT

180° olarak kabul edilir. Bu
iki gezegenin veya yıldız
oGLAK YAY
haritasındaki özel noktaların
(ASC, MC, . . . ) her hangi bir
gezegen
ile
aralarındaki
uzaklığın (Açı) 180° derece
olmasıdır. Yani tam karşı
karşıya düşmeleri anlamına
gelmektedir. Bunun dışında açı
toleransı (orb tolerensı) açılara
iKiZLER YENGEÇ
göre değişmekte olduğundan
bu tolerans karşıt açı için + , 8° dir.
Örnek: Koç burcunun 15 derecesinde Mars gezegeni
bulunuyor. Terazi burcun 19 derecesinde Venüs gezegeni
bulunuyor. Yine aynı burcun 24 derecesinde Jüpiter gezegeni
bulunuyor. Buna göre Mars ve Venüs gezegenleri arasındaki açı
karşıt (180°) sayılmaktadır. Buradaki açı tolerensı 19- 1 5=04
derecedir. Fakat Mars ile Jüpiter gezegenleri arasındaki açıyı
ölçtüğümüzde; 189° etmektedir. Bu da karşıt açı toleransını + 1 °
ile aşmaktadır. Dolayısı ile bir karşıt açı söz konusu değildir.

KISACA AÇIIARIN ETKİLERİNİ A.."ILATALIM.
Birlc§im (0°)
Bu açı genelde nöti.ir yorumlanır. Yani aldığı gezegenlerin
karakteristik özelliklerine göre olumlu veya olumsuz olarak
değerlendirilir.
Örneğin Jüpiter ile Venüs gezegenlerinin oluşturdukları
birleşim olumlu iken,
Sa türn ve Mars gezegenlerinin
oluşturdukları birleşime olumsuz bakılır. Bu yüzden birleşim açısı
çok önemlidir. Özellikle de yorum safhasında titizlikle
incelenerek değerlendirilmelidir. Yanımda bir kişi üzerindeki en
etkili açıdır. Kişinin her yönden zayıflığını gösterebileceği gibi
olumlu ve kabiliyetlerini de gösterir.
Altmış Derece (6o0)
Bu açı daha çok olumlu olarak değerlendirmeye alınır. Bazı
küçük başarıları, fakat geçici olan başarıları gösterir. Bunun
yanında kişi üstündeki etkisi ise uyumluluk yönünde gösterilen
çabayı anlatmaktadır. Ayrıca geçici olarak nerede, nasıl ve hangi
konularda rahat bir nefes alacağımızı gösterir. Genelde bu açının
etkisi fazla değildir.

Kare (900)

Sert etkili ve olumsuz bir açıdır. Bu açının kişi üstündeki etkisi
ise psikolojik yönden zorlanmaları ve aşılması gereken sorunları
anlatmaktır. Bunun yanında yaşamda geçilmesi gereken engelleri
de göstermektedir. Bu açı olayların birden ve ani ortaya
çıktıklarını da anlatmaktadır. Genelde sert ve zorlayıcı bir açıdır.

Üçgen (120°)
İyi ve olumlu etkili bir açıdır. Bu açı kişinin uyumluluğunu ve
kolaylıkla yapabileceklerini göstermektedir. Aynı z:mıanda
rahatlıkla kullanabileceği şeyler hakkında da bilgi verir. Ayrıca
kişi karakterindeki uyumluluğu ve ohımlu yönlerin nasıl ve
nerede kullanıldığını da anlatmaktadır. Genel baktığımızda çok
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iyi etkili bir açıdır.
Karşıt (180°)
Çok sert etkili bir açıdır. Kişinin yaşadığı uyumsuzlukları ve karşı
çıktığı olayları anlatır. Bunun yanında kişi karakterindeki
zayıflıkların ve çelişkilerin habercisidir. Bu zayıflıkların neler
olduğuna ve kişinin hangi forıksiyonlarında ortaya çıktığına
bakmamız için bu açı önem kazanmaktadır. Gerilim, çekişme ve
kavgaları da göstermektedir.
Bu bölümde genel olarak açılar ve anlamları üzerinde durduk.
Bundan sonraki bölümde ise Enlem
Boylam ve GMT
(Greenwich ortalama zamanı) ve hesaplama yöntemleri üzerinde
duracağız.

ENLEM ve BOYLAM
Daha önce bahsettiğim gibi bir astrolojik yıldız haritasının
çizimi için bazı elemanlara ihtiyacımız vardı. Bunların arasından
en önemlileriden biri enlem ve boylamdır. Bunu kısaca bir daha
gözden geçirelim ve bir yerin nasıl hesaplanarak bulunduğunu
görelim.
Enlem ve boylamlar derece ve dakika sistemine göre atmışlık
taban esasında hesaplanılır. Yani ondalık sistemde 1000 sayısında
10 adet 100 varsa ( 1000/10= 100) atmışlık sistemde ise 1000
sayısında kaçtane 60 olduğuna bakarız (1000/60= 16.666). Bu
örnek basit bir şekilde anlatılmak isteneni ifade ediyor. Şimdi
kısaca hesaplamaya geçelim.
Bildiğiniz gibi biz astrolojide boylamları bir şehrin konumunu
ve saat farkını hesaplamak için kullanıyoruz. Örneğimizde
İstanbul'u ve Ankara'yı kullanmamız yeterli olacaktır. istanbul'un
Greenwich'e göre boylamı 29°dır. Her bir boylam arasının 4
dakika olduğunu düşünürsek 4 x 29 = 1 16 dakikadır. Bunu saate
çevirdiğimizde 1 16/60= 1 .9333 saat eder. Çıkan 1 .9333 rakamını
kullanamayız, dolayısı ile daha basit bir yöntem kullanmamız
gerekecektir. 1 1 6 dakikanın içinden saatleri yani 60 dakikaları
çıkardığımızda 1 16 - 60 = 56 dakika kalır. Böylelikle istanbulun
Greenwich'e olan saat farkını bulmuş oluruz. 1 saat 56 dakika.
Ankara için boylam uzaklığı 33° dir. Aynı işlemler tekrarlanır. 4 x
33 = 132 dakika eksi atmış dakikalar (saatler) 132 - 1 20 = 1 2
dakika. Saat farkı ise 2 saat 1 2 dakikadır.

GMT (Greenwich ortalama 7.amalll)
GMT Greenwich Mean Time (Greenwich ortalama zamanı)
kısaltılmış yazılımıdır. Greenwich Mean Time İngilterenin
Greenwich rasathanesinden geçen 0° boylamını doğuya doğru
artı ve batıya doğru eksi şeklinde değerlendirmeye alır. Yani bir
günü ikiye böler ve
O saat olarak öğlen 12 yi kullanır.

13 1

Boylamları da 180 adet doğu boylamı ve 180 adet batı boylamı
olarak değerlendirir. Bu zaman ölçeği UT Yani üniversal Time
(Evrensel zaman) ile karıştırılmamalıdır. Aralarındaki en önemli
fark ise UT zamanı gece yansı 00 saate göre kullanması ve
boylamları
00 saatten 24 saate batıya doğru ilerleterek
kullanmasıdır. Yani İstanbul UT'ye göre 331° boylamındadır.
Konum olarak 22 saat 04 dakika uzaklıktadır. Fakat GMT'ye göre
29° doğu boylamı kullanılır. Konum olarak 1 saat 56 dakika
(doğu boylamı) uzaklıktadır. Biz daha çok hesaplarımızda GMT
zaman ölçeğini kullanacağız. UT daha çok uzay bilimi ve
astronomik çalışmalarda kullanılmaktadır.

SIDERAL TIME
Bu sözcük yıldız zamanı anlamına gelmektedir. Bunu
ayrıntıları ile yardımcı elemanlar bölümünde anlatnuştım. Bu
yüzden bu konuya burada değinilmeyecektir.
Gerçekte yaptığımız tüm hesaplamalar kullandığımız zaman
ölçeklerini yıldız zamanına çevirmektir.

HEliPLARA GİRİŞ
Yıldız haritasının çızımı ve hesaplanması ıçın gerekli
elemanları öncelikle temin etmeliyiz. Bu elemanların kullanımını
bölümünde ayrıntılı bir şekilde görmüştük. Burada özellikle ·
değinmek istediğim bir konu ise, hesaplamaların sağlıklı
olabilmeleri ve zaman kazanabilmemiz açısından derece ve
dakika hesabı yapabilen bir hesap makinesi edinmemiz olacaktır.
Çünkü normal yöntemlerle yapacağımız hesaplamalar için ki
bunlar daha çok derece sisteminin bir biri ile veya bir rakam ile
çarpılıp bölünmeleridir; uzun bir yol geçmemiz gerekecek.
Öncelikle hesabını yapacağımız derece ve dakika sayısını ondalık
sisteme dönüştürmeliyiz. Daha sonra bunlar arasında çarpım
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veya bölüm işlemlerini gerçekleştirdikten sonra çıkan neticeyi
derece ve dakikaya çevirerek kullanmalıyız. Bunun bir hayli
zaman alacağını söyleyebilirim. Bu tür hesabı yapan bir hesap
makinesine ihtiyacınız olacaktır.

YÜKSELEN BURÇ ve EVLERİN HESAPLANMASI
Verdiğimiz örnekteki kişi Mayıs 05 1953' te Güın�c'de

(40°27' Kuzey Enlemi 39°26' Doğu Boylamı) saat yerel ımıwn
ile 03;55 de öilecienönce doğmuş. Bu bölümde kişiye ait G.M.T
-

doğum zamanının hesaplanması, doğru zamanın bulunması,
evler tablosu ile ascendantın bulunması ve ev kasplarının
(başlangıç noktası) bulunmasını göreceğiz.
ST (sideral time) gece yarısı EPHEMERİDLERDE QQ;OO;O'O a
göre yazılmıştır. Doğum anına göre (örneğimizde 03 :55 Q1;S.2
.GM[) doğru ST'yi 01;55GMTye göre bulmalıyız.
=

1- Doğum saati yazılır.

03:55 :00 Yerel zaman

2- Doğum tarihine göre Türkiyede
yaz saati uygulaması olup olmadığına
bakılır. (Varsa TR zaman dilimine
eklenir ve yerel zamandan çıkartılır.)

Yok

3- Grenwich saat farkı yazılır. TR zaman
02·00·00
dilimi (Türkiye 02.00 saatlik zaman dilimi 0 1 : 55:00
içerisinde bulunduğu için 02.00 kullanılır.)
Türkiye Grenwich'in doğusunda kaldığı için
çıkartılır. Batısına düşen bir yer için eklenir.
4- Çıkan neticeye, kişinin doğduğu
şehrin konumu (boylam) eklenir.
39° 26' doğu boylamı

Boylamhesabı;
1.) 39°26' / 1 5
2.) 39°26' x 4
=

02° 37' 44"
1 57° 44' 00" / 60

=

=

TR.zamanı
G.M.T

0 1 :55:00

02:37:44 Gümüşhane
zaman farkı
04:32:44 (x) Hata payı
hesabı için

02° 37' 44"

5- Gök günlüğünden ( EFEMERİT )
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1 4: 50:35 Sidereal Tıme

yıldız zamanı ( Sideral Time ) bulunur
ve neticeye eklenir. ST 5 . 5 . 1953 için
1 4° 50' 16" (ST hesabı için ek sayfaya
bakınız)

04:32:44
19:23 : 1 9

=

6- Çıkan neticeye 4. paragraf daki

19:23 : 1 9

sonuca göre yapılan hata payı
hesaplaması eklenir.

00·00;46 (x)Hata payı

7- Sonuç evler tablosundan 19:24:05

19:24:05 (xx:)

19:24 :05

olarak 40 °27 ' kuzey enleminden
bulunur ve yıldız haritasına (Horoskop)
işlenir. �)
(.x) HATA PAYI HESAPLANMASI Her 1 ° için 1 0 " verilir (1 saat
için 10 saniye) 4° için 40" saniye verilir, 30" için 5" saniye verilir.
Örneğimizde 32'44" olduğu için 33' kabul edebiliriz 611 veriyoruz.
Saniyeler toplamı 40" + 611 46" dır.
(xx:) Çıkan rakam 24 saatten fazla ise 24 saat bu sonuçtan
çıkartılır.
(xxx) Evler tablosunda yapılacak hesaplamalar için ek sayfalara
bakınız.
=

SIDERAL TIME HESABI
Verdiğimiz örnekte ST (Sjdereal Time) Mayıs 5 1953 için 14°
50' 16" bu verilen geceyarısı efemeridinde ST, GMT'e göre saat

OO:OO:OO'e göredir. Bizim yapmamız gereken ise örnekdeki
kişinin GMT'e göre doğum saatine kadar ilerleyen ST'ı bulmaktır.
Bir önceki sayfada kişinin doğum saatinden TR zaman dilimini
düştüğümüzde GMT doğum saatini bulmuştuk (3).
03:55 - 02:00 01 : 55 GMT idi.
=

Şimdi doğru ST hesabını göreceğiz:
ST Mayıs 5 1953 için 14° 50' 16"
ST Mayıs 6 1953 için 14° 54' 13"
Yapmamız gereken, 6 Mayıs ST 'dan 5 Mayıs ST 'ı çıkarmaktır.
Böylelikle ST'ın 24 saatlik ilerlemesini bulmuş olacağız.
ST Mayıs 6 1953 için 14° 54' 13"
ST Mayıs 5 1953 için 14° 50' 16"

00° 03' 571

=

24 saatlik ilerlemesi.

24 saatlik ilerlemesini bulduktan sonra 1 saatlik ilerlemesini
bulmalıyız.
00° 03' 57" / 24

=

00° 00' ıo•

=

1 saatlik ilerlemesi.

1 saatlik ilerlemesini bulduktan sonra kişinin GMT (01 :55)
doğum saati ile çarpmalıyız.
00° 00' 10" x 0 1 ° 55'
günündeki ST'ye eklenir.

•

00° 00' 19" çıkan bu rakam doğum

ST Mayıs 5 1953 için 14° 50' 16"

00° 00' 12•
14° 50' 35' buda kişinin GMT doğum
anına göre ST sonucudur.

Sayfa 134 deki örneğimizde göreceğiniz gibi hesaplamalarda �

50' 35" kullanılmı�tır

EVLER TABLO�:t;;\DA YAPILACAK DÜZELTME

HESABI

Bazı Ev t•.� r tabloları arasındaki ST 'ler farklılık göstermektedir.
Bizim kullandı!�ımız evler tablosu Placidus sistem ıçın;

RAPHAEL'S TABI.ES OF HOUSES
SAINT MICHEL EDmONS ) dır

veya TiiE

ROSICRUCIAN (

.

Örneğimizde 1HEROSlCRUClAN evler tablosu kullanılmışur
Şimdi

Ol. idi.

1.>

.

uld uğumuz Sidereal Thne'e geri dönelim ST 19 ; 24 ;

Öncelikle örneğimizdeki kişinin doğum yeri olan Gümüş
hane'nin enlemi gerekmektedir. 40°27' kuzey enlemi bunun
doğnıltusunda evler tablosundan 40027' enlemi bulmalıyız. Evler
tablomuzu açtığımızda arayacağımız enlemlerin 1 den başlayarak
2, 3 gibi ilerlediğini görmekteyiz ( RAPHAEL'S TABI.ES OF HO
USPS 'da 40° 43' New York olarak bulabiliriz). Burada 40° en
lemin başlangıcı olan 179. sayfayı açıyoruz. Sayfanın sol tarafında
göreceğiniz gibi SidereaJTune sütunu bulunmaktadır. Bu sütunu
takip ederek en yakın ST 19 22 17 ( 184. Sayfa) dir. Bunun
karşısında 40° enlem sü tununda ASC 3°47' boğa burcu olarak
gözilkmektedir. Şimdi yapmamız gereken bu sıranın bir altındaki
sırada yazılı olan ST ve ASC arasındaki oranı bulmakur.

HATIRLAIMA;
Bizim bulduAw»ız S.T. 09
S.T.'lcıinamtwfa g!maJıdır

24

05) Ev1er Iahkmırut•Jrt

Bir alt sırada ST 19 26 33 dir. Bunun karşısında 40° enlem
sütununda ASC 5°23' boğa gözükmektedir. Bizim bulduğumuz
ST ise 19 24 : 05 idi. Dolayısı ile ASC bu iki verinin arasında bir
yerde olmalıdır.

Oranhesabı:

ST 19 26 33
ST 12 : 22 : 17

00 : 04 : 16

=

En yakın ST ve bir sıra altdaki ST aralarındaki
oran.

Aynı oran hesabını ASC için de yapmalıyız.
ASC 5°23' Boğa
ASC Yil'. Boğa
� Boğa ASC arasındaki oran.
=

Şimdi bizim bulduğumuz ST ile en yakın ST arasındaki oranı
bulmalıyız.
ST 19 24 05
ST 12 : 22 : 17

00 ; Ol ; 48

•

Bizim bulduğumuz ST ile en yakın ST
arasındaki oran.

Şimdi burada denklem kurmamız gerekir.

00 : 04 : 16 'de
00 : O l : 48 'da

1°36' ise
?

Yani 00 ; Ol ; 48 x 1°36'
Çıkan netice bölü 00 : 04 ; 16
Budenkleme &öre
00 i Ol i 48x 1°36'

00 04 16

..

00

;

40 ; 30
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Çıkannetice 00 : 40 : 30 ise enyakın ST 'Din ka.Qısında
bµhınan 40° EnlemASC 3° 47'yaeklenir.
ASC

03° 47'

00° 40 1 30_
04° 27 ' 30

=

Boğa burcu ASC ST 19 : 24 : 05 için

ASC 04° 27 ' 30 Boja olarakyıldızharitasınai§lenir.
Tüın evlericinaynıbesabıyapmahşını.z.

(Not: Evler tablosu ve ephemerid örnekleri kitabın sonunda
verilmiştir.)

DOGUM ANINDA GEZEGENLERİN BULUNDUGU YERİN
HFSAPLANMASI
Tüm gezegenler aynı yöntem ile hesaplanır. Bu nedenle burada
yanlız Güneşin hesaplanmasını göreceğiz.

GÜNF.Ş
A
Günündeki konumu:
A l Günündeki konum:

14°1 1 '52" Doğum saati 0 1 : 55 G. M.T
1 5°09'58"

1- 24 saatlik ilerleme hesabı;
1 5°09'58"
14°11'52"
00°58'06"
Not: İşlemde; 58-52•06:
09- 1 1 =(09+60)-1 1 = 69-1 1-�
(1 5-1)-14=�
Neticede 24 saatlik yol 00°58'06" dir.
İşlem:

2- Ol saatlik ilerleme hesabı;
İşlem: 00°58'06" / 24 saat
00° / 24 00°
58' / 24 02 (kalan 10 dakika . Bu da saniye hanesine
işlenir).
ıox60 600
600 + 06 "' 606
606 / 24 25,25 dir.
Neticede Ol saatlik yol 00°02'25" dir.
=

=

=

�

3- Ol dakikalık ilerleme hesabı;
İşlem: (00°02'25" / 60)

00° / 60 = 00°
02' / 60 = 00° (2 dakika 2x60 = 1 20 saniye olarak saniye

hanesine ilave edilir)

1 20 + 25 = 145
145 / 60 = 02" ,41
Netice 1 dakikalık yol 00°00'02",41 dir.

4- ooGUM SAATİNE KADAR GÜNEŞİN AÇISAL YOLUNUN
HESABI

Daha önceki hesaplarımızda güneşin 1 saatde ve 1 dakikada
aldığı açısal yolu bulmuştuk. Doğum anındaki güneşin açısal
konumu, güneşin 00:00:00 G.M.T daki konumuna, doğum
saatine kadarki yolun ilavesi ile bulunur.
Örneğimizde doğum saati 0 1 :55 G.M.T idi. Bunun anlamı,
zamanın doğum anına kadar 00:00 dan Ol saat 55 dakika
ilerlediğidir.
Bu aşamada güneşin O l saat 55 dakikada aldığı yolu
hesaplayacağız.
İşlem:

saatlik yolu 00°02'25" olarak hesaplamıştık.
55 dakikalık yol ise;
00°00'02",41 x 55 1 32",55 olarak bulunur.
132 saniye; 132/60 = 2 (kalan 1 2)
132",55 = 02' 1 2",55 olarak belirtilir.
Böylece 55 dakikalık yol 00°02' 1 2",55 dir.
Ol

=

Netice: Doğum anına kadar toplam yol;
1 saatlik yol 00°02'25" ,25
55 dakikalık yol 00°02°12•.ss
00°04'38" olarak bulunur.
Not: 25+55=80 salise, 1 saniye 20 salise olarak alınır. Saniye
kısmına 1 ilave edilir ve 20 salise ihmal edilerek neticeye
konmaz.

5- DOGUM SAATİNDE GÜNEŞİN KÖNUMUNUN

HFSAPLANMASI
Güneşin 00:00 G.M.T deki konumundan doğum anına kadar
aldığı yolu hesaplamıştık.
00 :00 G.M.T anındaki yeri 14° 1 1 '52" idi
İlerlemesi ise 00°04'38" olarak bulmuştuk

14°16'30" Güneşin doğum
yeri.

anındaki

HATIRLATMA

Hesaplamaların ilk aşamada oldukça zor olduğunu
düşünebilirsiniz. Fakat işlemlerin toplama, çıkarma, çarpma ve
bölme işleminden meydana geldiğini anlamışsınızdır.
Biraz _ pratik kazandıktan sonra oldukça basit ve rahat
yapılabildiğini göreceksiniz. Şimdi genelde aklımızı karıştıran ST
ve gezegen konumu hesaplarına basit bir formül bulalım.
Gök günlüğünde 'doğum gününden sonraki her gün arası tam
24 saattir. Böylelikle Gök günlüğünden rahatlıkla hesaplamaları
yapabiliriz.
Doğum günündeki konum; Kısaltma DGK
Doğum gününden sonraki gün konumu; Kısaltma DGSK
DGSK retro konumlar hariç daima DGK'dan büyüktür. Retro ko
numda DGK, DGSK dan daha büyüktür.
İşlem: DGSK-DGKI 24 x GMTdoium saati + DGK
Retro konum için işlem �DGK-DOSK/24 x GMidoiumsaati-DGK
Şayet bir gezegen burç değiştirmişse: 29° 30' Akrep'ten 0 1 ° 30'
Yay'a;
İŞiem: DGK+DGSK-30/24xGMT doitJm saati + DGK
S{etro konumda: DGK+DGSK-30/24xGMT doium saati - DGK
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GEZEGENLER
BİLGİLER

Prensip
Psikolojik

ve

SABİT YIIDIZLAR HAKKINDA AYRINI1Il

Yaşam prensibi - Yaşam gücü - Akıl ve ruh

(+) Yaşama isteği - Yaşam sevinci - Güç arzusu Hedef takip etme hırsı - Organizasyon - Karar
verebilme - Bonkörlük - Cesaret.
(-) İstek ve
yaşam
gücünde
eksiklik
Organizasyon ve hedef takibinde isteksizlik Kararsızlık - Savurganlık - Kibirlilik.

Biyolojik

Sağlık
Kalp
Dolaşım sistemi
Vücut
Omurga
Hücre
Yaşam gücü
Gözler
(Erkekte sağ göz, kadında sol göz) - Vücudun
sağ tarafı - Beyin.

Sosyolojik

Erkek
Baba
Otoriter kimseler
Yönetici
kişilikler - Memurlar - Saygıdeğer kişiler.

Etkiler

(+) Sosyolojik prensiplerin içerdiği kimselerle
organizasyonlarda
bulunmak
Karar
verebilme kabiliyeti
Hedef takibinde
Güçlü bir kişilik sergilemek
kararlılık
Yaşama bağlılık - Yönetme arzusunda olmak Sağlığa önem vermek - Genel erkeklerle olan
ilişkilerin iyi kullanılması.
(-) Yöneticilik vasfına uygun olmamak
Genel
erkeklerle olan ilişkilerin iyi kullanılmaması
Yaşama bağlı olamamak - Kararsız bir kişilik
sergilemek - İsteksiz ve pasif bir tutum içinde
olmak - Genel sağlığa önem vermemek - Kalp
ve göz rahatsızlıkları.
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Prensip
Psikolojik

Duygular
Ruh
Dişi prensip
Değişim - Alışkanlıklar.

içgüdü

(+) Gelişmiş annelik duygusu
Evcimen
Başkaları için endişenebilen
Hareketlilik
Değişkenlik
Uyumluluk
Şekillendirme
(-) Düşünce yoğunluğu.
Bastırılmış annelik duygusu
Rahatlık
�1oral
Endişelenmeme
Etkilenebilme
değişkenligi - Alışkanlıklara bağımlılık Yalan
- Zalim anne.

Biyolojik

Dişi prensibin üretkenliği ve verimliliği
Doğurganlık Vücut sıvıları Kan serumu
Lenfler - Mide - Sindirim sistemi Beyincik
Mükoza zarı - Ruhsal varlık. (Kadında sağ göz,
erkekte sol göz)

Sosyolojik

Anne - Eş - Kadın - Aile - Halk - Denizciler Tıp ile uğraşan kimseler
Fazla duygusal
kimseler - Değişik yaşamları olan ki:nseler.

Etkiler

(+) İyi bir anne - Kendini mekana bağlı hissetme Başkaları için endişelenme
Şekillendirme
prensibini
iyi
kullanabilme
Uyumlu
davranışlar ve düşünceler besleme - Sosyolojik
prensiplerde içgüdüleri doğnı kullanabilme
yeteneği - Üretkenliğe elverişli kadın.
(-) Zalim olabilen anne - Rahatlık ve yüzeysellik
Alışkanlıklardan vazgeçememe
eğilimi
Moral değişikliği içinde olmak
Yoğun
duygusallık
Değişik yaşam sürme isteği
Kısa süreli hastalıklar
Sindirim sistemi
rahatsızlıkları - Geçici uyuşmalar.
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MERKÜRİ
Prensip
Psikolojik

Mantık
İletişim
Alış veriş
Bedensel ve
zihinsel haberleşme - Bağlantılar planeti.
(+) İyi idrak etme - Değerlendirebilme - Eleştiri İfade ve yazıda kabiliyet - Aracılık - Diplomasi
Genel entellektüel yetenekler
Analiz
Merak - Mantık - Zihinsel kavrayış.
(-) Konu anlatımında tutukluk - Eleştiride eksiklik
Dağınıklık
Yazışma ve konuşmalarda
tutukluk - Aklın abartılması ve zayıflığı - Aşırı
esneklik - Sinirlilik - Kurnazlık.

Biyolojik

Komışma ve duyu organları Sinir sistemi
Motor sinir sistemi
Eller ve parmaklar
Solunum sisteminin üst kısmı - Tiroid bezi.

Sosyolojik

Ticaretle uğraşan kimseler - Komisyoncular Düşünce işçileri
Yazar ve konuşmacılar
Gazeteciler - Taşıtlarla ilgili kimseler - Şüpheli
meslek sahibi kişiler.

Etkiler

(+) Diplomasi
Meraklı bir yapı
Analizci
davranmak
İfade edebilme yeteneğinin iyi
kullanılması - Komışma yeteneği - Eleştirilerde
tutarlılık
Mantığın iyi kullanımı
Ticari
zihniyet - Sağlam sinirler - Alış-veriş ve aracılık
konularını iyi değerlendinnek
El ve
parmakların iyi kullanımı.
(-) Aşırı merak - Eleştirilerde eksiklik Zihinsel
dağınıklık
Kendi fikirlerinin abartılması
Sinirli davranışlar - Komışma ve yazışmalarda
tutukluk - Ticari zihniyetin kötüye kullanılması
- Pratiklikten uzak olmak - Konu anlatımında
abartıya kaçmak.
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Prensip
Psikolojik

Sahip olma - Sevgi - Güzellik - Sanat - Uyum Birlik - Küçük şans.
(+) Erotik çekicilik - Hisli olma - Hissi bağlılık Uyumluluk hissi
Güzellik ve sanat hissi
İyimserlik - Zerafet - Kadınlık cazibesi.
(-) Erotik karmaşa
Melankoli
Zevksizlik
Kayıtsızlık ve hafiflik - Kötü huy.

Biyolojik

Bezeler ve hormon sistemi
Böbrekler
Toplardamarlar - Seksüalite - Boğaz Ağız
Deri - Yanaklar - Mesane.

Sosyolojik

Kızlar - Sevgili - Sanat ve eğlence yerleri ile
ilgisi olan insanlar
Genel sosyal yaşam
Ortaklar - Özel ilişkiler içindeki insanlar.

Etkiler

(+) Genel çevreye karşı çekici olmak
Hislerin
görünür bir şekilde ortaya çıkması (Yüzün
kızarması gibi)
Sanat ile ilgili uğraşlarda
bulunmak - Sosyal yaşam içinde gözde olmak
- İyimser davranmak - Estetik beğeniye sahip
olmak - Sanat yoluyla gelebilecek avantajlar Hissi yönden birisine bağımlı olmak Cildin
güzel olması - Sosyal yaşamı sevmek.
(-) Erotik karmaşa yaşamak - His dünyasına aşırı
bağımlılık - Seksüel yönden aşırıya kaçmak Kötü beğeni sahibi olmak
Kayıtsız
davranışlar sergilemek
Hafif davranmak
Tasvip edilmeyen huyların olması - Eğlence
ve sosyal yaşama düşkünlük
Sahip olma
isteğinin aşırılığı
Boğaz rahatsızlıkları
Hormonel bozukluklar.
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Prensip
Psikolojik

Enerji - Hareketlilik - Güç ve Kuvvet - Şiddet.
(+) İstek gücü
Uygulama gücü
Cesaret
Kararlılık - Hırs - Çalışma ve m�icadele isteği Faal ve aktif olma dürtüsü - Erkeklik cazibesi.
(-) Gücün boşa harcanması
Yıkıcılıktan
hoşlanmak - Agresiflik ve saygısızlık - Şiddet Zayıflık - Enerji eksikliği - A,celecilik.

Biyolojik

Vücut ısısı Kaslar ve kas sistemi
fonksiyonlar - Safra - Baş.

Sosyolojik

�ücadele ve savaş halinde olan kimseler
Silah taşıyan kimseler - Sporcular - Mekanistler
- Teknikerler- El işçileri - Cerrahlar.

Etkiler

Seksüel

(+) Atılımda bulunma isteği Kararlı ve hırslı bir
kişilik Vücutca enerji dağılımının dengesini
sağlayabilmek
Enerjiyi iyi kulanmak
Riske girme
Fırsatların üstüne gitmek
hevesinde olmak
İstek ve arzuların güçlü
olması - Güçlü kaslara sahip olmak - Kasların
iyi kullanılması - Vücutça dayanıklı olmak.
(-) İsteksizlik
Saygısızca ve kaba konuşmak
Ses tonunun yükseltilerek konuşulması
İlk
olma isteği Enerji eksikliği çekmek - Zorba
ve şiddet yanlısı olmak
Zayıf bir kişilik
sergilemek
Fazla aceleci davranmak
Uygulama gücünde eksiklik
SeksiiPl
fonksiyonlarda eksiklik.

Prensip

Psikolojik

Genişleme - Öğrenim - Uyum - Kanun - Din Felsefe - Büyük şans.
(+) Yayılma arzusu - Genişleme isteği - Sahiplik Tatminkarlık
Uyum
Adalet anlayışı
İyimserlik
Sosyal hisler
Geleneksel ve
dinsel konulara karşı anlayışlı
İnsaf
Bonkörlük - Yapıcı tutum.
(-) Uyumlu olmayan - Adaletsiz - Sürtüşme hevesi
Sosyal olmayan davranışlar
Moralsizlik
Fanatik tutumlar
Maddi ağırlıklı
Yemek
yeme
alışkanlığında
aşırılık
Fikri
anlaşmazlıklar.

Biyoloj�

Organlar - Kan - Karaciğer - Şişmanlık - Safra Akciğer - Kaburga.

Sosyolojik

Memurlar
Resmi makam görevlileri
Mahkeme
Dini kunımlar
Para ile ilgili
kunıluşlar
Zengin kişiler
Geleneksel ve
dinsel saygınlığı olanlar - Şanslı kimseler.

Etkiler

(+) Öğrenme arzusu - Meraklı yapı - Sahip çıkıcı
olmak Adaletli ve iyimser Sosyal yönden
düşünceli - Felsefik konulara eğilimli - Şanslı
Gelenekselliğe saygılı
Uyumlu bir tutum
sergilemek
Çevreye açılma isteği
Resmi
makamlarla iyi ilişkiler.
(-) Aşın geleneksel ve fanatik - Sosyal olmaktan
uzak Moralin ani iniş ve çıkışları Hukuki
yönden anlaşmazlıkların yaşanması
Maddi
olmak - Sürtüşme ve tartışmalardan hoşlanmak
- Aşırı tunıculuk - Şişmanlamaya müsayit yapı
- Fazlasıyla seçici davranmak.
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SATÜRN
Prensip
Psikolojik

Sorumluluk
Disiplin
Konsantrasyon - Sınırlandırma.

Kısıtlama

(+) Konsantrasyon - Sağlamlık - Sebatkar - Ciddi Derinlik
Dikkat
Tecrübe ile öğrenmek
Tutumluluk - Çalışkanlık.
(-) Ruhsal kısıtlama - Melankoli - İçine kapanıklık
Yanlızlık
Uyumluluk eksikliği
Hasis
Güvensiz - Geri çekilme - Sınırlama isteğinde
olmak.

Biyolojik

İskelet sistemi
Kemikler
Sertleşme
Taş
oluşumu - Organ kaybı - Yaşlılık - Eklemler Dalak - Deri - Dişler - İlik.

Sosyolojik

Ağır çalışan kimseler - Ruhsal tutuk ve üzgün
kimseler Yaşlı insanlar Çiftçiler Baba
Mülk sahibi kimseler.

Etkiler

(+) Her hangi bir konuda sebatkar olabilen bir
yapı
Güçlü konsantrasyon yeteneği
Tecrübelerin iyi kullanılması
Ağır çalışma
koşullarına dayanıklı olmak - Tutumlu olmak Dikkatli ve ciddi davranışlar sergilemek
Tecrübelerden gelebilecek avantajlar Güçlü
iskelet yapısına ve dişlere sahip olmak.
(-) Ruhsal yönden tunıkluk - Kendini geri çekme
Yanlızlık duygusuna kapılmak - Güvensizlik
Hasis olmak
Uyumluluk
sergilemek
eksikliği çekmek
Tecrübe edinmekte
zorlanmak
Tecrübelerin yanlış kullanımı
Konsantrasyon eksikliği
Zayıf kemikler ve
zayıf dişler.

URANÜS
Prensip
Psikolojik

Anilik
Değişim
Düşüş ve zorlanma
Toplumsal kısıtlama - Yenilikler - Bağımsızlık.
(+) Orjinallik
Serbestlik
Özgürlük sevgisi
Kendi yoluna gitmek Yeni olanı sevmek
Hareketlilik İyi algılama
Hafif gerginlik
Yenilik arzusu.
(-) İnatçılık
Uyum eksikliği
Dikkafalılık
Bilgiçlik taslamak - Gergin yapı - Güçlü ruhsal
Karekter
Agresif davranışlar
gerginlik
tutarsızlığı
Yenilik tutkunluğu
Yıkıcı
yaklaşımlar.

Biyolojik

Genel vücut ritmi
Nabız
Nefes
Sinir
Beyin zarı
sistemi ile olan tüm ilişkiler
Hipofiz - Omurilik - Uyuşan bölgeler.

Sosyolojik

Darbeciler
Devrimciler
Reformistler
Mucitler
Teknikerler
Ruhsal gergin olan
kimseler.

Etkiler

(+) Orjinal fikirler üretebilmek
Algılama
gücünün iyi kullanımı - Yeniliğe açık olmak Başkalarına karşı yardımda bulunma Genel
çevre ile iyi ilişkiler kurma
Hareketli bir
kişilik - Vücut ritminin dengeli olması.
(-) İnatlaşma sevgisi
Karekter tutarsızlığında
aşırılık
Gergin ve sinirli davranışlarda
bulunmak - Yenilik tutkunluğunun abartılması
Abartma eğilimi - Geleneksel olmaya karşı
çıkmak - Her şeyi biliyormuş gibi davranışlar
sergilemek
Topluma karşı çıkmaktan
hoşlanmak - Bağımsızlığın abartılması.
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NEPTÜN
Prensip
Psikolojik

Karşılama
Hayaller.

Etkilenme

Bilinçaltı

Gizlilik

(+) Algılama yeteneği
Güçlü fantezi
Duygululuk
Rahat yaşama isteği ve rahat
olma - Kendini başkalarının yerine koyabilme
- Güçlü hayaller - Mistik yaklaşımlar - Sonsuz
sevgi beslemek - İdealistlik.
(-) Çabuk etkilenebilme - Hassaslık - Belirsizlik Karışıklık
Plansızlık
Dağınıklık
Rahat
yaşama tutkusu
Hayalci kişilik
Yalan
Aldatıcılık.

Biyolojik

Epifiz (Kozalaksı bez) - Vücut lekeleri - Aura Uyku hali
Uyuşma hali
Bilinç altı
Omurilik - Rüya fonksiyonları - Mimikler.

Sosyolojik.

Negatif eğilimli kişiler - Etki altında kalabilen
kişiler - Medya - Karanlık kişiler - Soytarılar Hilekarlar
Üçkağıtçılar
Dans ile ilgili
kimseler - Şaiirler - Sevgi sözcüleri.

Etkiler

(+) İdealizme yakınlık
İyi algılama yeteneği
Yaratıcılığın hayallerle bütünleşmesi Meraklı
İyimser yaklaşımlar
olmak
Kendini
başkalarının yerine koyabilme yeteneği
Mistik konulara yakınlık
Duygusal yönden
bağlılık - Güçlü bir bilinçaltı
(-) Etki altında kalmak - İdealizmle bağdaşmayan
davranışlar
Gizeme fazla eğilimli olmak
Dürüst olmama - Kolay yalan söyleyebilme ve
aldatma
Hayalci davranışlardan dolayı
ihmalkarlık
Gerçekleri saptayamamak ve
uzaklaşma - Aşırı beklentiler içine girmek.
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PLlITO

Prensip
Psikolojik

Yüksek güç
Yüksek enerji
Görünmeyen
güç - Noktalama ( Somıçlandırına ).
(+) Güç isteği - Sözlerinde doğru olan - Toplumu
etkileme isteği Propaganda yapma arzusu
Kendini toplumun yerine koyabilme Yaşam
sonrası ile ilgilenme - Güçlü cinsel fanteziler.
(-) Merhametsiz davranabilen - Şiddete yönelik Sözünü sakınmaz - Fanatiklik - Garip hedefler
gi.idmek - Tutukluk - Kişileri etkileme arzusu Öfke.

Biyolojik

Kollektif bilinçaltı
Yenilenme
Kronik
hastalıklar
Belirsiz ve sonradan çıkan
rahatsızlıklar
Bilinçsizlik
Yaşamın son
bulması - Cinsellik.

Sosyolojik

Topluma etki yapabilen kimseler - Politikacılar
- Propagandacılar - Oyuncular - Konuşmacılar
- Devlet gücü - Güç sahibi kimseler - Özellik
sahibi kimseler.

Etkiler

(+) Sözünde duran bir kişilik sergilemek - Toplum
ile bütünleşme arzusu
Yaşam sonrası ile
ilgilenmek - İyi bir propagandacı olmak - İyi
bir konuşmacı olmak
Toplum isteklerini
karşılama arzusu
Toplumu anlayabilmek
Polirik kariyer - Gücü iyi kullanma yeteneği Bilinçli konuşmak.
(-) Gücü yanlış kulanma
Fanatik hedefler
Kişilikte tutukluk - Şiddete yönelik davranışlar
- Öfke beslemek Olduğundan daha değişik
görünmek Acımasızlık Toplum çıkarlarını
kişisel kullanma isteği - Cinsel sapmalar.
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SABİT YILDIZLAR
Güneş sistemi içersindeki tüm yıldızlar, Astrolojide "sabit
yıldızlar" olarak adlandırılır. Çünkü onlar dünyamıza göre, güneş
sistemi etrafında dönmedikleri için, sabit (durağan)'dırlar.
Sabit yıldızların etkileri (özel dunımlar hariç) sadece diğer
planetler ve ışıklar ile birle§im (0°) haHndç iken inceleniı:. yada
ASCyeMC' ye olanbirlem(0°)' lerine bakılır,
Sabit yıldızlar Mawetüt değerleri ile listelenir. Birinci Magnetüt
seviyesinde olanlar çok güçlü ve etkilidirler. İkinci Magnetüt'de
etki ve güç düşer, ve bu düşüş 4. Magnetüt'e kadar sürer. Ancak
5. Magnetüt'de olanlar, Nebulalar, çok parlak ve güçlüdür (Örnek
Plaides, preaspe, . . . ). Bunların etkileri planetler ve ışıklar gibi
önemle incelenmelidir. Karakterlerine göre güçlü ve güçsüz
konumları irdelenir, önemli açıları (0°, 45°,60°,90°, 1 80°) bulunur
ve yonımlanır.
Nebula kümeleri kuzey boylam ye cieklikasyon1arda çok
ııüclüdürler. Güneykonumlardaiseeüçsüz ve etkisizolurlar.
Sabit
yıldızlar
kendi
tabiatlarındaki
planetler
ile
birlikteliklerinde zararlı etkili olmazlar, hatta enteresandır ki Mars
ile aynı karakterde olan Aldebaran birleştiğinde iyilikler getirir,
etkileri mükemmel bir geleceği anlatır. Diğer birçok sabit
yıldızda da aynı etkiler gözlenmektedir.
Sabit yıldız eğer bir kardinal evin kaspına 5 derece ya da daha
yakın bir konumda ise veya bir planet ile aynı yakınlığı taşıyorsa,
o evin ya da planetin karakterine birçok etkiler yapar. Sabit
yıldızların kamım hesaplarında Astronomik değerler ile
olabilecek 1 -5 dakikalık farkları göz ardı edebiliriz.
GilnC§; Caput Argo!, Aldebaran, Hercules, Bellatrix, Antares, ya
da Mars karakterinde diğer bilinen yıldızlar ile birleştiğinde
şiddetli bir ölümü veya çok ağır bir hastalığı belirler. Ayrıca bu
etkileşim, sahip olunan değerlerin yitirilmesine, onur ve
cazibenin kaybedilmesine işaret eder, askeri rütbenin geri
alınmasını da anlaur.
Güne§; Plaides, Hyades, Castor, Pollux, Preaspe veya Aselli ile
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·
ilişkide ise; kötü bir tabiatı, katil bir kişiliği anlatır. Özellikle
Güneş, Preaspe ile ilişkide ise bu etki, cinayete kurban gitmeyi
ve öldürmeyi anlatır. Bu ölüm bir patlama, silah ile vunılma,
idam ya da gemi kazası sonucunda oluşacaktır. Net bir analiz
için, yıldızın diğer planetler ve Ay ile olan konumu önem
kazanır. Preaspe, GÜneş ile birleşirken Ay ile sert bir konumda
ise ya da Güneş-Ay-Preaspe kavuşumu varsa idam veya silahlı
bir saldırı sonucu feci bir ölüm kaçınılmaz olur.
Gemi kazalarının en önemli habercisi AmQ'dur. Gün6Ş ile
ilişkide olduğu zamanlarda birçok deniz kazası kaydedilmiştir.
Argo, mitolojik olarak Argonotları taşıyan bir gemiyi anlatır.
� ise yanarak ölümü, yüksek ateşi, sık sık yakalanılan
hastalıkları ve çok etkili konumlarda ise idamı anlatır. Ani
karşılaşılan iflas ve yıkımlar da bu yıldızın etkisindedir.
Qeneb: kişiye şan, şöhret ve bol kazanç verir. Ancak bu
etkinin getireceği mükemmel yaşam kısa sürecek ve yerini
utanca, zorluklara bırakacaktır.
Aynca Lıon's Necls (Aşlarun boynuzu)' deki yıklızlar: Güney
açısı, Knee, Ophiucus'un sağ bacağı, Goat's Back, Aquaries'in sol
omuzu, Aquaires'in Sağ Elinde bulunan yıldızlarda utanç ve
zorlukları, muhtaç olmayı temsil ederler.
Jaw of Wbale. Knee of Castor. Pollux. KüQik Ayı Cynosuıa:
birçok hastalığa ve sağlıksız yapıya, soluk bir ten rengine, salgın
hastalıklara yakalanmaya, saç dökülmeleri ve kelliğe, şansın
ortadan kalkmasına, utanç ve eziyete işaret ederler.

Aqyaries'inSaKBacaiJ,. Orion'un Halkalao, Kuzeyaçısı.Amprit
ofSaKitfaıy ve Goat'ın GüneyBoynuzu; iyi bir gelecek ve mutlu
sonları anlatır.
Arista; iyi bir gelecek belirleyen yardımsever bir yıldızdır.
Zenginlikleri anlatır.
Riid'de Arişta karakterine benzer; iyi bir geleceği, başarılı
tahsil hayatını ve iş yaşamında şanslı olmayı, genç yaşlarda
ticaret hırsı ve bol kazancı anlatır.
K;ytajdtıkj parlak yıldız. Pomıabaut ya da "o&lağın sırtınWıki
Güneş ya da Mars ile birlikte olduklarında bir hayvan

sonyıldız";
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tarafından ısırılmayı ve bundan doğacak sonınlan arılatır. Belki
bu etki komik gelecektir ama Formahaut çok etkili bir yıldızdır.
� ya da Preaspe'nin Güneş ile birleşmesi gözlerdeki
rahatsızlıkları ve kör olmayı arılatır.
Ay'ın; Capul Algol, Aldebaran, Pollux veya Bellatrix ile
birleşmesi feci bir ölümü haber verir. Plaides, Preaspe, Antares
veya Deneb ile birleşmesi ise gözlerden yaralanmayı ve kör
olmayı anlatır.
Ay'ın; Orion'un halkalarından biri ile birleşmesi halinde
gözlerden birinin kaybedileceği söylenir. Ay, Plaides ile kavuşum
halinde iken Satürn ya da Mars, Regulus ile birleşiyorsa, kör
olmak kaçınılmaz bir sonuç olur. Bu konumda Ay dolunay ise
etki çok güçlenir. Satüm'ün; Aldebaran ile birleştiği konumda
eğer Atares Ay ile 180 derecelik açı altında bulunuyorsa,
beklenilen feci ölüm genellikle asılarak idam şeklinde olur.
Ma.rL_Aldebaran ile birleşirken, bir başka yıldız 1 80 derecelik
konumda bulunuyor ise ölüm yanarak ya da boğularak olur.
Hercules ya da Arcturus; Mars ile birleşiyorsa, bu etki
boğularak ölüme yol açacaktır.
Cor Hydra; Mars ya da Satürn ile sert konumda ise veya
birleşiyorsa, hapiste ölüm işaret edilir. Bu etkileşim uzak
ülkelerde ölüme ya da seyahatte yakalanan ağır hastalıklara,
uzun süren hastahane tedavilerine de neden olur.
Sirius ve Satürn ilişkisi ya da Mars ile Markab ilişkisi vahşi bir
hayvan tarafından öldüıiilmeyi, av' da ölmeyi ya da askerde
ölümü anlatır.
�eğer Aldebaran ile ya da Antares ile birinci veya onuncu
evde birleşiyorsa bir çok sıkıntının yanında ün ve cazibe verir.

ÖNEMLİ5ABİ'l'YIIDIZI.AR veKARAKTf:RJ:füÜ
ACRAB : Beta Scorpii. 2° 29' yay burcundadır. Mars ve Satürn
karakterinde olup, kötülük ve bazen gaddarlık verir.
ACRUX ; Alpha Cnıcis. 1 1 ° 1 1 ' akrep burcundadır. Jüpiter
karakterindedir. İhtişam, lüks ve gösterişi anlatır, bu tip bir
yaşamı çok sevmeyi ifade eder.
AIDEBARAN ; Alpha Tauri. 9° 05' ikizler burcundadır. Mor
renkli bir yıldızdır. Ve Mars karakterindedir. Genel yada askeri
şan, şeref ve cesareti ifade eder. Satürn ya da Mars ile
birleşiyorsa ölüm ile tehdit edilmeyi anlatır. Boğanın güney
gözünü sembolize eder.
AGENA : Beta Centauri. 23° 06' akrep burcundadır. Venüs ve
Jüpiter karakterindedir. Başarıyı simgeler.
ALGQL ; Beta Persei. 25° 28' boğa burcundadır. Satürn ve
Jüpiter karakterinde olup mor renklidir. Cinayet ve adam
öldürmeyi anlatır, Ay ile birleştiğinde başın kesilmesini ifade
eder.

ALNİIAM ; Epsilon Orionis. 22° 46' ikizler burcundadır. Jüpiter
ve satürn karakterinde olup, geçici mutluluk ve başarıyı simgeler.
ALPHARD ; Alpha Hydrae. 26° 36' aslan burcundadır. Satürn
ve Venüs karakterindedir ve moral bozukluğunu ifade eder.
ALPHECCA ; Gamına, Alpha Coromae Borealis. 1 1° 32' akrep
burcundadır. Venüs ve Merkür karakterindedir. Sanatsal
yetenekleri ifade eder.
ALPHERA.TZ ; Sirrah, Alpha Andromedae. 13° 40' koç
burcundadır. Venüs ve Jüpiter karakterinde olup, sevgi, mutluluk
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ve zenginliği ifade eder.
Vespertillio, Alpha Scorpii. 09° 04' yay
ANTARES
burcundadır. Mars ve Jüpiter ile zayıf olarak Merküri
karakterindedir. Akrebin başını sembolize eder. Düşüncesizliği,
düşüncesizce cesareti, ani tavırları, girişim ve teşebbüsleri, zor
kullanmayı, şiddet ve tecavüzü, zulum ve baskıyı, verimliliğin
yok olmasını, iflası ve ölümü anlatır.
ARCI1..JRUSE : Arctur, Alpha Bootis. 23° 32' terazi burcundadır.
Mars ve Jüpiter karakterindedir. Şan ve şerefi anlatır.
ASEITUSAUSTRALİS ; Delta Cancri. 08° 0 1 ' aslan burcundadır.
Mars ve güneş karakterindedir. Kör olmayı, gözlerdeki ağır
hastalıkları, sık sık yakalanılan mikrobik rahatsızlıkları ve yüksek
ateşi ifade eder.

AIAİR ; Alpha Aquilae. Ol 0 04' kova burcundadır. Satürn ve
Merküri karakterindedir ve çok parlak bir yıldızdır. Ağır
hastalıkları, kayıplar ve iflası, aşırı hırs ve ihtirası, büyük acılar ve
ızdırabı anlatan sert etkili bir yıldızdır.
BBI.IATRİX; Gamına Orionis. 20° 16' ikizler burcundadır. Mars
ve Merküri karakterindedir. Para için evliliği, devamı olmayan
şan ve şöhreti, sonradan yaşanacak yıkımları, iflas ve felaketleri,
büyük tehlikeleri anlatır. Güneş veya Ay ile birleştiğinde kaza
sonucu kör olmayı işaret eder. Orion'un sol omzunu sembolize
eder.

BETEİGEUZE i Betelguese, Alpha orionis. 28° 04' ikizler
burcundadır. Mars ve Merküri karakterindedir. Zenginliği,
evlilikle gelecek onur ve mutluluğu, cazibeyi ve tercih edilmeyi
anlatır.
CANOPUS ; Alpha Carinae. 1 4 ° 1 6 ' yengeç burcundadır. Satürn
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ve Jüpiter karakterinde olup, gemi ile seyahatlerde tehlikeyi ifade
eder.
ÇApEJJA : Alpha Aurigae. 2 1 ° 1 0' ikizler burcundadır. Mars ve
Merküri karakterinde tanınmış bir yıldızdır. Şan, şeref, koruruna
ve mutluluğu gösterir. Capella, MC'ye yakın yerlerde Güneş yada
Ay ile birleştiğinde veya ASC ile ilişkide iken evlilik ile gelecek
olan zenginlik, onur ve mutluluğu anlatır.
CASTQR : Apollo, Alpha Aurigae. 2 1 ° 10' ikizler burcundadır.
Merkür karakterindedir ve hile, yalancılık, iki yüzlülüğü ifade
eder.
QENEP ; Alpha Cygni . 04° 46' balık burcundadır. Venüs ve
Merküri karakterinde olup, öğrerune hırsını anlaur.
PENEB ; Zeta Aquilae. 1 9° 07' oğlak burcundadır. Mars ve
Jüpiter karakterindedir. Nüfuzlu olmak ve hükmetmeyi ifade
eder.
DENEB KAtfOS ; Diphda, Beta Ceti. 0 1 ° 5 1 ' koç burcundadır.
Satürn karakterindedir. Ruhsal ve bedeni rahatsızlıkları ve
bünyenin zayıflığını ifade eder.
DENEBOLA ; Beta Leonis. 20° 57' başak burcundadır.
Şanssızlığı ve iyi giden bir olayın kötü sonuçlanacağını işaret
eder. Kazanılan şan ve şöhretin felaketler sonucu yitirilmesi,
Güneş ile birleşen yıldızın yaratacağı sonuçtur.
EL NATii ; Beta Tauri. 2 1 ° 5 1 ' ikizler burcundadır. Mars
karakterindeki yıldız başarıyı simgeler.
PORMAUiAUT ; Alrisha, Alpha Piscium. 03° 09' balık
burcundadır. Venüs ve Merküri karakterindedir. Ünü, şan ve
şöhreti simgeler. Eğer MC'ye yakın yerlerde Güneş ile
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birleşiyorsa sosyal liderliği ifade eder.

GREPİ ; Alpha Capricorni. 03° 10' kova burcundadır. Venüs
ve mars karakterinde olup, muhabbeti, sevgiyi, hürmeti, feda
(kurban) etmeye hazır olmayı anlatır.
HAMAL ; Alpha Arietis. 06° 59' boğa burcundadır. Mars ve
Satürn karakterindedir. Gaddarlık ve acımasızlığı ifade eder. Eğer
Güneş ile birleşiyorsa ölüm ile sonuçlanacak çekişme ve ihtirası
anlatır.
06° ikizler
HYAPEN ; Regengestirn, Yıldız kümesi. 04°
burcundadır. Mars ve Neptün karakterinde olup, güdülerin
hastalık derecesine yükselmesini ifade eder.

MARKAB ; Alpha Pegasi. 22° 49' balık burcundadır. Mars ve
Merküri karakterindedir. Pegasus'un kanatlannı sembolize eder.
Mor ve parlak bir yıldızdır. Yaralanmalara karşı dikkatli olmayı
ifade eder.· Güneş ya da Ay ile birleşiyorsa büyük açıların
arkasından gelecek ün ve başarıları, acı, ızdırap ve çileyi, ölüm
ile tehditi anlatır.
MENKAR ; Alpha Ceti. 1 3° 38' boğa burcundadır. Satürn
karakterinde
bir sabit yıldızdır.
Hastalık ve tarımsal
başarısızlıkların beklentisini ifade eder. Güneş yada Ay ile
birleştiğinde hastalıklara neden olduğu gibi, MC üzerinde
olduğunda utanç, onur yıtırme, iflas, planların felaketle
sonuçlanması etkilerini yaratır. Balinanın çenesini sembolize
eder.

MİRACH : Beta Andromedae. 29° 46' koç burcundadır. Venüs
karakterindedir. Uzun sürecek evlilikleri, güzellikleri ve uygun
fırsatları ifade eder.
PEIADEN : 29° boğa burcundadır. Ay ve Mars karakterindedir.
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Işıklara yakın konumlarda, önemli konselasyonların içinde
bulunmaları halinde şanssızlığa işaret eder.

POLARİS : Alpha Ursa Minoris. Al Ruccaab, Polar yıldız. 27° 54'
ikizler burcundadır. Satürn ve Venüs karakterinde olup, tarımsal
sıkıntılar ve kıtlık, hastalıklar ve özellikle salgın hastalıklar,
şanssızlıkları ifade eder.
POIJ.UX ; Beta Geminorum, Herkules. 22° 35' yengeç
burcundadır. Mars karakterinde bir yıldızdır. Utanmazlık,
vurdumduymazlık, soğukkanlılık gibi davranış biçimlerini anlatır.
Işıklar ile ilişkide ise yada horoskopta güçlü konumda ise
gaddarlık, acımasızlık duygularını verir.
PROCYQN ; Alpha Canis Mindris. 25° 1 0' yengeç burcundadır.
Mars ve Merküri karakterindedir. Sembolik olarak küçük köpeği
temsil eder. Şiddete varan kuvvetli aktiviteyi, başarıya ulaşmak
için hırs ve arzulu olmayı, ihtirası ancak sonuçta yaşanacak
trajediyi anlatır.
RAS AI.HAGUE : Alpha Ophiuchi 2 1 ° 42' yay burcundadır.
Satürn ve Venüs kakarterindedir. Cinsel konulardaki saplantı ve
çarpıklıkları, cinsel sonınları ve bunların ruhsal dışa vummunu,
cinsel yaşamın toplum ilişkilerine sanın olmasını ifade eder.
RASTABAN ; Beta Drakonis. 1 1-0 1 5 ' yay burcundadır. Satürn
ve Venüs kakarterindedir. Küçük kazaları ifade eder.
REGIB.US ; Ksalb, Alpha Laonis. 29° 2 1 ' aslan burcundadır.
Mars ve Jüpiter karakterindedir ve mor renkli parlak bir yıldızdır.
Genel konumlarda şansı ifade eder. Işıklar ile birleştiğinde ise
evliliğin getireceği şan ve zenginliği, ancak hayatın sefalet ile son
bulmasını anlatır. Sembolik olarak aslanın başını temsil eder.
PLAJDES ; 20° 30' boğa burcunda bulunan yedi yıldızdır.
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Boğanın boynuzunu sembolize ederler. Yıldızlar Güneş yada Ay
ile birleştiklerinde yada doğum sırasında ASC üzerinde iseler,
yüzde yaralara, utanç ve onur yitirmeye, tutuklanma ve hapis
olmaya, insani duyguların yitirilmesine, agresiviteye işaret
ederler. Çok sert etkili bir gnıptur.

RİGEL

Beta Orionis. 16° 08' ikizler burcundadır. Boğanın
Güney gözünü temsil eden iyi huylu bir yıldızdır. Jüpiter ve Mars
karakterindedir. ASC yada MC ile birleşiyorsa yüksek onur,
zenginlik ve her alanda mutluluk habercisidir. Ün ve buluş
yeteneğini simgeler.
:

SCHEAT : Beta Pegasi. 28° 43' balık burcundadır. Satürn
karakterinde olup, şiddetli ölümü ifade eder.

SİRİUS : Alpha Canis Majoris, Canicula. 13° 23' yengeç
burcundadır. MarsJüpiter ve Satürn karakterindedir. İtibarı ve
sosyal mevkiyi ifade eder.
SPİCE : Azimech, Alpha Virginis. 23° 08' terazi burcundadır.
Venüs ve Mars karakterinde olup, sanat ve bilim sevgisini ifade
eder.
UNUK EL HAİA ; Alpha Serpentis. 2 1 ° 23' akrep burcundadır.
Satürn ve mars karakterindedir. Her tür kaza ve aksilikleri,
kullanılan cihaz yada eşyaların arızalarını ifada eder.
VEGA : Wega, Alpha Lyrae. 14° 36' oğlak burcundadır. Venüs
ve Merkür karakterindedir. Zenginlik ve itibarı temsil eder.

VİNDEMİATRİX ; Epsilon Vinginis. 09° 16' terazi burcundadır.
Satürn ve Venüs karakterindedir. Zor konumları ifade eder.
ZOSMA ; Delta Leonis. 10° 35' başak burcundadır. Satürn ve
Veni.is karakterindedir. Egoistliği ve moralsizliği ifade eder.
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ZUBAN EL GENUBİ ; Kiffa Australis, Alpha Librae. 1 4° 23'
akrep burcundadır. Satürn ve Mars karakterindedir. Şanssızlığı
ifade eder.
ZUBAN EL SCHEMALİ ; Kiffa Borealis, Beta Librae. 18° 40'
akrep burcundadır. Jüpiter
ve Merkür karakterindedir. Başarı ve
.
şansı temsil eder.

YORUMLAR BÖLÜMÜ
Bu bölümde yıldız haritasının yorumunu göreceksiniz. Ge
zegenlerden başlayarak, burçlara ve açılara kadar aynnulı yo
rumlan bu bölümde bulabilirsiniz. Özellikle gezegenler arası
açılann aynntılı yonırnlan bölüm sonunda yeralmaktadır. Böylece
kendi haritanız dahil, dostlanruzın yıldız haritalarını da rahatlıkla
yommlama imkanı bulacaksınız.
Kombinatif yommlara değinmek bir kitap içinde oldukça zor
olduğundan daha çok aynntılan tek tek vermeye çalıştım. Bu
bölüm bilgilerinizi pekiştirmek açısından bir başvum kaynağı ola
bileceği gibi her hangi bir yıldız haritasının çözümü için önemli
bir yorum kaynağı da olacaktır.
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YILDIZ HARİTASINDA GEZEGENLERİN EV YORUMLARI
GÜNEŞ EVLERDE

GÜNEŞ l . EVDE
Ani olayları yönetirsiniz • Egonuzun gücüyle yönetilen ka
rakteriniz fazla enerji ve canlılık, fazla cömertlik, sanata,
eğlendirmeye ve bazı toplumsal organizesyonlarla ilgili olmanızı
sağlar • İyimser bir yapıdasınız.
GÜNEŞ 2. EVDE
Kişisel avantajlarınızı açıkca ararsınız • Gençken yükselmeye el
verişlisiniz • Para kazanmak için yaşadıklarınızı abartırsınız •
Cömert olduğunuz söylenir• Yardımseversiniz • Benliğiniz zen
ginlik, statü ve bunları elde tutma yollarıyla ilgilenir.
GÜNEŞ 3. EVDE
Fikirleriniz üretmeye yöneliktir • Yakınındakilerle, aile üyeleri,
komşular gibi; sürekli ilişkide bulunursunuz • Bilgi ile il
gilenmekten hoşlanırsınız • Zihinsel ve mekanik becerileri kul
lanmak için mutlaka bir sebep ararsınız.
GÜNEŞ 4. EVDE
Çocukluktan ve aile yapısından kaynaklanan istek gucu ve
içgüdü ile dolusunuz • Hoşlandığınız yere dönersiniz • Ev sat
maya ve emlakçılığa ilgi duyabilirsiniz • Ev eşyalarıyla yakından
ilgilenirsiniz.
GÜNEŞ 5. EVDE
Benliğinizin keşfi ve kendinizi bulmanız için yaratıcı güce ilı
tiyacınız vardır • Eğlence için içinizde büyük bir heves görülür •
Romantik birisi sayılırsınız • İnsancıl bir yapınız vardır • Her
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zaman istekli olmasanızda ve her zaman mantıklı bulmasanızda
sizde başka insanları engelleme arzusu duyarsınız • Tabiata
adanmış görünürsünüz • Hayvanlardan hoşlanan, sanat, din ve
sosyal ilişkilere meraklı birisiniz.

GÜNEŞ 6 . EVDE
Benliğiniz işte daha çok açığa çıkar • Hizmet veren meslekleri
seçersiniz, mesleğinizin zor ve değişik çalışma yönleri ilginizi
çeker, fakat bunun karşılığı sizin için maddi veya manevi iyi
olmalıdır • Sağlık ve fiziksel görünüşünüz ile ilgili endişeleriniz
var • Hayvanları seversiniz • İdealist bir yapınız var.

GÜNEŞ 7. EVDE
Büyük başarıları başkaları yoluyla kazanmanız müm.lçün • Ken
dinizi sürekli başkalarıyla karşılaştırırsınız • Hukuk, halkla
ilişkiler veya kontrat müzakerelerine· ilgi duyarsınız • Halkın
bütün kesimlerinde eşitliğin olmasına inanırsınız • Ani ilişkiler
sizi çek�r.
•

GÜNEŞ 8. EVDE
Kendi değerinin farkında ve başkalarının değerini ve mal varlığı
hakkında başarılı tahminler yapabilen birisiniz • Becerikli ve
hünerli olduğunuz söylenir • Olayların ilerlemesini zorlar ve
olayları kontrol etmeyi seversiniz • Bulmacalara ve gizemli
şeylere ilgilisiniz • İyi bir araştırmacı olabilirsiniz • Affedebilir
ama asla umıtmazsınız.
GÜNEŞ 9. EVDE
Kuvvetli politik, felsefi veya ruhsal eğilimler güdersiniz • Bilginin
bazı alanlarında otorite olarak hatırlanmasını istersiniz • Yabancı
bir ülkede yaşayabilir yada eğitim görebilirsiniz • Sahte bir en
tellektüel olabilirsiniz ama iyi niyetli ve düıi.ist davranırsınız.
GÜNEŞ 10. EVDE
Kuvvetli bir benliğiniz var

•

Toplum içinde güçlü konumlar arar
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veya bunlara güvenirsiniz • İşinize bağlısınız • Baba genelde ne
gatif veya pozitif yönde sizin için öncü rolü oynar • Bir işin sa
hibi olmak ister veya bir firmada iyi bir görevde olmayı
amaçlarsınız • Politikaya ilginiz vardır.
GÜNEŞ 1 1 . EVDE
Kuruluş ve organizasyonlardan etkilenen bir yapınız var •
Benliğiniz kendinizden çok dışa güvenir • Kişisel zenginlikten
doğabilecek geniş amaçlar umarsınız • Bir çok arkadaşlar ve
tanıdıklarınız olur • Kendi meselelerinizde etkisiz kalabilirsiniz.
GÜNEŞ 1 2 . EVDE
Gizli şeylerden ve bilinç alundan etkilenen bir yapınız var •
Geçmişten çok etkilenmişsiniz • Sessizlikte veya deniz kenarında
çok daha iyi çalışırsınız • Hapishane, hastahane veya yardım ku
ruluşlarında çalışmaya eğilimlisiniz
•
Dans
etmekten
hoşlanırsınız • Sırlara veya gizli ilişkilere ilgi duyarsınız.

AY EVLERDE

AY 1 . EVDE
Duygusal olarak kolay yaralanabilen birisiniz • Kişiliğiniz büyük
değişiklikler gösterebilir • Son gelişmeleri ve modayı yaşamınıza
adapte etmeyi ister ve bu konuyu araştırırsınız • Kişisel çekim ve
hırsınız var • Kadınlarla özdeşleşir ve onlardan rehberlik bek
lersiniz.
AY 2. EVDE

Parasal dunımunuzu eşitler ve duygusal yönde emniyette olmak
istersiniz • Güvensizlikten çok çabuk etkilenebilirsiniz • Bilinçli

-

--
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veya bilinçsizce statü veya acınma sağlamaya çalışırsınız • Ge
lirlerinizde değişen ve artıp azalan özellikler görülür.
AY 3. EVDE
İlkokul eğitimi kardeşler veya halkla ilişkilerde başarılı ola
bilirsiniz • Duygularınızı anlatma ihtiyacı duyarsınız ve bunu dik
katli yapmanız gerekir • Başkalarının fikirlerini yansıtmaya
yatkınsınız • Evinize yakın çalışmayı tercih edersiniz • Bilgiyle
uğraşmaktan hoşlanırsınız.
AY 4 . EVDE
Evinize ve ailenize karşı güçlü duygusal bağlar beslersiniz • Ai
lenizi ve çocukluğunuzu ilerki yaşamınız için örnek almaya
çalışırsınız • Sık sık ikamet değiştirebilirsiniz • Deniz kenarında
oturmak sizi mutlu kılacaktır • Evde çalışmayı tercih eder bir
yapınız var • Anneniz sizin için genellikle olumlu veya olumsuz
yönde öncü rol oynar.
AY S . EVDE
Duygusal ve romantik birisiniz • Edebi, simgesel ve üretkensiniz
• Gevşek disipline sahip olmaya eğilimli bir yapınız var • Sanat
ve eğlenceden zevk alırsınız • İştahınızı kontrol etmek oldukça
zordur • Duygusal olgunluk kazanmakta zorluk çekersiniz •
Cömert olduğunuz söylenir.
AY 6. EVDE
Hassas sağlık veya sabit bir sorununuz olabilir • Evde çalışmayı
seversiniz • İşiniz kadınlarla veya çocuklarla çalışmaya elverişli
olabilir • Yanında çalışanlara annesel içgüdülerle yaklaşırsınız •
Kadınlarla erkeklerden daha iyi çalışırsınız • Tutarlı olmayan
çalışma alışkanhklarınız olabilir • Havvanları seversiniz.
AY 7. EVDE
Başkalarından gelen değerli ve çıkarlarınıza uygun yardım veya
asiste etme yeteneğiniz olabilir • Kendinizden daha genç bir eş
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seçmek istersiniz • Annelik içgüdüleriniz çok güçlüdür • İş yada
evlilikte eşiniz tarafından yönetilebilirsiniz • Başkalarıyla duy
gusal özdeşleşme yeteneğine sahipsiniz.
AY B. EVDE
Duygusal yaşamınızda her zaman açık olmayabilirsiniz •
Karşınızdakinin açık sözlü olmasını istersiniz • Duygusal olarak
tatmin olmuş bir gonınum sergilersiniz •
Harika bir
araştırmacısınız • Duygusal rekabeti seviyorsunuz • Kıskanç ola
bilirsiniz • Materyal veya soydan gelen statüye bağlanmaya
eğilimlisiniz.
AY 9. EVDE
İlişkilerinizi ideal yapma eğilimindesiniz • Doğal bir pro
motörsünüz (geliştirici) ve halkla ilişkilerde yeteneklisiniz •
Yüksek öğretime karşı hçvesli bir yapınız var • Bir üniversite
yanında veya yabancı bir ülkede ikamet edebilirsiniz • Bir ya
bancıyla evlilik veya annenizin yabancı bir ülkeden olması ih
timali yüksektir.
AY 1 0 . EVDE
Bulunduğunuz toplumun sizi tanımasını ve saymasını istersiniz •
Yaptığınız işinizle duygusal bir bağ kurarsınız • Ebe
veyinlerinizden biri hem anne hem baba rolü oynayabilir • Aile
işine girmeye elverişli koşullarınız olur veya ebeveyninizin
mesleğini yapabilirsiniz.
AY 1 l . EVDE
Arkadaşlarınızla ve ilişkide bulunduğunuz kişilerle güçlü duy
gusal bağlar kurabilirsiniz • Farklı gnıp ve kunıluşlardaki ar
kadaşlarınızla yakınlık kurar ve onlarla duygusal paylaşıma gi
dersiniz • Hayallleriniz o kadar değişken olabilir ki her hangi bir
konuda veya isteklerinizde k.esin kararlar vermek sizin için bir
hayli güç olabilir.

AY 1 2 . EVDE
Gizliliğe ve bilinçaltına ilgi duyarsınız • Bir konuda zararlı
çıktığınızda duygusal bağlarınızdan dolayı kaybettiğinize ina
nabilirsiniz • Yalnız kendi duygularının esiri olan birisiniz • Gizli
ilişkileriniz olur • Bağlayıcı veya çıkarcı ilişkiler yaşamınızda
sıkça görülecektir • Sezgileriniz güçlüdür.

MERKÜR EVLERDE

MERKÜR l. EVDE
Konuşkan, bilgi ve haberleri çeken, başkalarının duymak is
tediklerini söyleyen ve her yerde olduğunu ve herşeyi bildiğini
gösterir şekilde davranmaktan hoşlanan birisiniz • Aynı zamanda
birden fazla işle uğraşırsınız.
MERKÜR 2. EVDE
Düşüncelerden ve fikirlerden anlaşılır yararlar sağlamaya
çalışırsınız • Yazarlık, kominikasyon, eğitim, satış, yayıncılık, se
yahat veya taşımacılıktan gelir kazanmaya müsaitsiniz •
Başkalarının önemli bulduğu şeyleri öğrenerek kendinize kişisel
fırsatlar yaratırsınız.
MERKÜR 3. EVDE
Doğal bir haberleşmecisiniz • El becerisi ve mekanik be
cerileriniz vardır • Kardeşlerinizle birlikte olmaktan ve
eğlenmekten hoşlanırsınız • Entellektüel meraka sahipsiniz •
Komışma özüri.i, duyma kaybı, öğrenme özüri.i mümkündür •
Cemiyet olayları ile yakından ilgilenirsiniz.
MERKÜR 4. EVDE
Bir çok kitaplar, dergiler veya gerçeğe dayalı dökümanlara sahip
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olmayı arzularsınız • Oldukça iyi bir tamırcısınız • Evinizde
geniş bir cihaz yada alet çeşidi bulundurmayı istersiniz • İlerdeki
dönemlerinizde kardeşinizle beraber yaşayabilirsiniz • Cemiyet
toplantıları için evinizi kullanmaktan hoşlanırsınız.
MERKÜR 5. EVDE
Yaratıcısınız • Yazarlık kabiliyetine sahipsiniz • Kabiliyetli bir
taklitçi olmanız da mümkündür • Entellekti.iel kabiliyeti olanlara
romantik şekilde bağlanırsınız • Çalışan çocuklara kendinizden
bir şeyler öğretmek ve yardım etmekten hoşlanırsınız.
MERKÜR 6. EVDE
Kendinizi işinize adamışsınız • Düşünceleriniz gereksiz olaylarla
fazlaca dolmuştur • Başkalarına iş vermekten hoşlanırsınız •
Satış veya iş vermek, sosyal veya sağlık ile ilgili servislerde
çalışmaya eğilimlisiniz • Daha çok kağıt işleri ile uğraşırsınız •
Fiziksel sağlığınız ile ilgilisiniz.
MERKÜR 7 . EVDE
Aynı zamanda birden çok işiniz olabilir • Birden çok evlilik ih
timali olabilir • Kontratları, halkla ilişkileri veya hukuku ge
rektiren işlerde çalışabilir veya bu tür konularla yakından il
gilenirsiniz • İsimler, suratlar veya kişiler hakkındaki detayları
mükemmel şekilde akılda tutabilme yeteneğiniz vardır.
MERKÜR 8. EVDE
Psikolojik ve ruhsal olaylarla ilgilisiniz • Başkalarının maddi du
rumları ile ilgilenebilirsiniz • Sır saklayabilen birisiniz • Sözlü
veya yazılı haberleşmede iyi ve kurnaz davranırsınız • Araştırma
ve incelemeye eğilimli bir yapınız var.
MERKÜR 9. EVDE
Yabancı ülkelere seyahat etmekten hoşlanırsınız • Yabancı bir
ülkede eğitim görebilirsiniz • Birden çok konuda diploma sahibi
olmanız mümkün • Gazeteleri okumayı ve son dedikoduları
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ogrenmeyi seversınız • Yazarlık, reklamcılık, antropoloji, din,
öğretmenlik veya politikaya ilgi duyarsınız.
MERKÜR 10. EVDE
Fikirlerinizi anlatmak yada bunları pratikte uygulamak için
çevrenizin fikirlerine ve olumlu desteğine ihtiyaç duyarsınız •
Halka açık alanlarda bilginizi göstermekten hoşlanırsınız • Bir
den fazla mesleğiniz olabilir veya mesleğinizde çift taraflı çalışan
elemanlarınız olabilir.
MERKÜR 1 1 . EVDE
Arkadaşlarınızın düşünce ve fikirlerini kendiniz için ilham
kaynağı olarak kullanırsınız • Duygusal özdeşleşmeler ve bağlılık
üzerine kurulmuş arkadaşlıklardan çok mantıksal dostluklar kur
maya eğilimlisiniz • Organizasyonlarda aktif olmayı istersiniz.
MERKÜR 1 2 . EVDE
Fikirlerinizi kendinize saklarsınız • Sessiz bir ortamda daha iyi
düşünürsünüz • Fikirleriniz genel ve mantıktan çok içgüdüseldir
• Hayırsever kuruluşlar, hastahaneler veya hapishaneler ile il
gilenir, geçmiş, bilinçaltı, rüyalar veya gizli olaylara yakından ilgi
duyarsınız.

VENÜS EVLERDE

VENÜS 1 . EVDE
Fiziksel özellikleriniz dengelenmiştir
•
Fiziksel yönden
çekicisiniz, eğer değilseniz kişisel cazibeniz yüksektir •
Görünüşünüz etkiler • İyi giyinmeyi seversiniz • Kozmetik ve
diğer güzellik malzemelerinden hoşlanırsınız • Başkaları sizden
olduğu gibi sizde başkalarından kolavlıkla etkilenirsiniz.
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VENÜS 2. EVDE
Zevk, güzellik ve zenginliğe müptela olabilirsiniz • Güzellik işi,
hukuk, sanat, müzik, kuyumculuk, moda ve tasarım gelir
kaynağınız olabilir • Kişisel cazibe ve fiziksel çekiciliğinizin tüm
avantajlarını kullanır ve ilişkilerinize değer verirsiniz.
VENÜS 3. EVDE
Özellikle komşular arasında çok sosyal, kardeşlerle yakın ilişkide
bulunur ve sıkça ziyaretlere gidersiniz • Okulda yakın ar
kadaşlıklar kurarsınız • Diplomatik kabiliyetiniz yüksektir • De
dikoduyu seversiniz • Okul arkadaşı yada komşunuzla ev
lenmeniz mümkündür.
VENÜS 4. EVDE
En sosyal olduğunuz yer evinizdir • Evde eğlendirmeyi se
versiniz • Evin huzurdolu olmasını istediğiniz kadar güzel
olmasınıda istersiniz • İş veya evlilik eşinizi doğduğunuz
şehirden seçmeniz mümkün • Ebeveyinlerle sıkça sosyal
ilişkilerde bulunursunuz.
VENÜS 5. EVDE
Neşeli, sosyal, cömert, genelde şanslı, ilişkilerini bitirdikten sonra
arkadaş kalabilen birisiniz ve iyi bir sevgili olmaya adaysınız •
Sanatsal yaratıcılığınız vardır • Çocuklarla iyi .ilişkileriniz olur •
Şık kıyafetleri seversiniz.
VENÜS 6. EVDE
Eşinizle çalışmayı tercih edersiniz • Estetik olarak sizi tatmin
eden yerde çalışmayı seversiniz • Eşinizi bu ortamdan
seçebilirsiniz • İş performansınız işinizdeki ilişkilerden etkilenir
• Sağlık veya fiziksel sağlık, halkla ilişkiler veya güzellik
sektöründe çalışabilirsiniz.
VENÜS 7. EVDE
Arkadaş canlısısınız • İlham için yakın ilişkilere ihtiyaç du-
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yarsınız • Evlilik yada iyi bir beraberlik arzunuzdur fakat doğnı
olanı bulmakta güçlük çekersiniz • Herkese karşı kibarsınız •
Kabalıktan ve beklemekten nefret edersiniz • İyi bir arabulucu
olabilirsiniz.
VENÜS 8. EVDE
Sosyal olaylarda çok ateşli davranırsınız • Kısa konuşmalardan
ve dedikodulardan nefret edersiniz • Seks yaşamınızın gizemli
olmasını istersiniz • Evlilik yoluyla maddi kazanç sağlama ih
timaliniz vardır • Evlilik yoluyla yoğun bir sosyal yaşam ve
gelişmiş bir statü kazanma ihtimaliniz de yüksektir.
VENÜS 9. EVDE
Din ve sosyal olaylara ilişkin ideal fikirleriniz vardır • Fikirler ve
pratik gerçekler arasında iyi bir denge kurarsınız • Yabancı bir
ülkede veya yabancı bir dine ait biriyle aşk veya evlilik olabilir.
VENÜS 1 0. EVDE
İsteyerek veya istemeyerek dikkat çekersiniz • Toplumda ol
maktan zevk alırsınız • İyi bir reklamcı veya hazırlık konuşmacısı
olmaya adaysınız • Babanızdan yada evlilik yoluyla gelen bir ge
liriniz ola bilir.
VENÜS 1 1 . EVDE
Sosyal birisiniz • Bir çok arkadaş ve tanıdığınız vardır • Ar
kadaşlarınızı kişisel kazanç olarak kullanabilirsiniz • Bir çok
kulübe ve organizasyona üyesiniz • Bir arkadaşınızla ev
lenebilirsiniz • Başarılı bir eğlence yöneticisi olabilirsiniz • Be
cerili bir diplomat veya uluslararası finans uzmanı olabilirsiniz.
VENÜS 1 2. EVDE
Utangaç bir yapınız var • Kendinize hiç ilgi göstermeyen birine
aşık olabilirsiniz • İlişkilerinizde beklemediğiniz sonınlar
çıkabilir • Suçlayıcı davranışlar gösterebilirsiniz • Sanatsal olay
larda kolaylıkla cesaretiniz kırılabilir • Gizli aşktan hoşlanırsınız.
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MARS EVLERDE

MARS 1 . EVDE
Sabırsız ve saldırgan bir yapınız var • Kızıl saçlı veya kızıl tenli
olabilirsiniz • Başkalarının üzerinde etki bırakmak istersiniz • Bir
kere destek görürseniz, atılıma tereddüt duymazsınız • Olaylarla
açıkça yüzleşmeye eğilimlisiniz.
MARS 2. EVDE
Para ile uğraşmaktan çok para kazanmak için enerji ve isteğiniz
vardır • Heveslerinizi saklamaktan çok bonkörce harcarsınız •
Enerji ve canlılığı arzulanan bir şey olarak görürsünüz • Sizde
hareket eksikliği paranın eksikliğinden daha çok mutsuzluk
yaratır.
MARS 3. EVDE
Dikkatinizi uzun süre toplayamazsınız • Herşeyi bir çırpıda bil
mek istersiniz • Öğrenmekte sabırsız davranırsınız • Tecrübeleri
en iyi şekilde öğrenirsiniz • Sinirli ve iğneleyici bir diliniz var •
Yazma kabiliyetiniz yüksektir • Tartışma için ilginç becerileriniz
vardır • Fikirleri ve düşünceleri uygulamaya koymak istersiniz.
MARS 4. EVDE
Enerjinizi ev ve aile yaşamına yoğunlaştırırsınız • İşleriniz,
emlakçılığı, iç dekorasyon, mimarlık, aile danışmanlığı veya ev
içi tamiratlarla ilgili olabilir • Yaşam tarzınızda erkeksi dav
ranışlar gösterirsiniz • Despot bir anneniz olabilir.
MARS 5. EVDE
Yaratıcı projeler, aşk ve fiziksel zevkler için her zaman isteğiniz
ve enerjiniz vardır • Çocuk sevginiz gelişmiştir • Parlak bir hayal
gücünüz var • İdealist veya ruhsal eğilimli olabilirsiniz • Kuv
vetli, rekabetçi, sportif faaliyetler, espirili, kendi isteklerine
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düşkün birisi olarak çevreniz tarafından tanınırsınız.
MARS 6. EVDE
Çok çalışkansınız • Sağlık, fiziksel zindelik ve spor faliyetlerini
yakından takip eden birisiniz • Mekanik hünerleriniz vardır •
İçinde riskler olan meslekleri seçme eğilimindesiniz • Yüksek
tansiyon, ateş ve strese yatkın bir yapınız var.
· MARS 7. EVDE
Kişisel ilişkiler, evlilik ve iş ortaklığı sizin için önemli ama kur
ması kolay olmayan şeylerdir • Başkaları ile ilişkilerinizi
kestiğinizde zarar görebilirsiniz • Eşiniz veya ortağınızın
saldırgan tutumları nedeniyle kişiliğiniz gölgelenme tehlikesi
altında olabilir • Farkedilir stratejik becerilere sahipsiniz • Açık
yüzleştirmelere manız kalacaksınız.
MARS 8. EVDE
Dikkatinizi topladığınız anlarda enerıınız de yoğunlaşır• Her
çeşit kaynak ve bilgi sahibisiniz • Doğal zekaya sahipsiniz • Bir
den çok şeyi bir arada yapabilme yeteneğiniz var • Dekorasyon
ve model yapma becerisine sahipsiniz • Açık değil gizlice ha
reket etmeyi seven birisiniz.
MARS 9. EVDE
Yüksek öğretim veya özel eğitimle ilgilenen, özel ilgi alanları po
litika, spor, felsefe, din, sosyoloji, sanat, yayıncılık, yabancı
çalışmalar yada yabancı seyahatleri yoğun olan birisi olabilirsiniz
• Fikirleriniz gerçek dışı veya fanatik olabilir.
MARS 1 0 . EVDE
Hemen her şeyi geliştirme eğiliminiz vardır • Bulunduğunuz top
lumun ilgisini çekmeyi seversiniz • Nasihat veya birilerinin yol
göstermesini sevmezsiniz • Kendi işinizi kurmayı tercih eder
siniz • Evlilik için eş seçiminde dikkatsizliğinizden dolayı zorluk
çekersiniz çünkü dikkatiniz mesleğiniz üzerine yoğunlaşmıştır •
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Otoriter ebeveyinleriniz veya babanız olabilir • Hırslı ve atak bir
kişiliğiniz vardır.
MARS 1 1 . EVDE
Mutlu olmak için fırsatlar yaratmak istersınız • Bu konuda iyi
yönlendirilmiş enerjiniz var • Hiç bir zaman sahip olduğuyla ye
tinmeyen çok tanıdığı ama az arkadaşı olan birisiniz • Ar
kadaşlıklarında duygusal bağlılıktan çok enerjik yaklaşımlara sa
hipsiniz • İyi bir organizatör ve eğlendirici olabilirsiniz.
MARS 12. EVDE
Gereksiz dunımlarda hareketlerinizi saklamaya çalışabilirsiniz •
Aktiviteleriniz ve işiniz çoğunlukla başkaları tarafından far
kedilmez • Gizli olan her şey ilginizi çeker • Bilinçaltı ve
rüyalarla ilgilisiniz • Aldatılabilir veya kandınlabilirsiniz • Gerçek
olmayan istekler, ve heveslere sahipsiniz.

JÜPİTER EVLERDE

JUPİTER 1 . EVDE
İnsanlarla rahat ve kolay ilişki kurabilirsiniz • Bağımsız ve iyim
ser bir tabiyatınız var • Tiyatrodan hoşlanırsınız • Pratik bir ze
kaya sahipsiniz • İyi yemek, içecek ve vakit geçirmeyi seven bi
risiniz • Ruhsal bir zenginliğiniz vardır • Seyehat etmek için hiç
bir fırsatı kaçırmazsınız • Dürüst birisiniz • Çok samimi ikaz
larlarınız bazen düşüncesizce olabilir.
JUPİTER 2. EVDE
Kendi başınıza başarmayı seversiniz • Genellikle para ile ilgili
meselelerde kendinizi fazla sıkmaz ve rahat olursunuz • Yabancı
ülkelere seyehat etmekten ve alışveriş yapmaktan hoşlanan bi
risiniz • Danışmanlık, yayıncılık, tiyatro, eğitim, spor veya din ile
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ilgili konularda çalışmanız mümkün • Cömertsiniz, büyük
meblağlar harcamak için iyi bir gelir sahibi olmak istersiniz.
JUPİTER 3 . EVDE
Yazılı eğitimi takip etmek yerine merak ve ilgilerinizle öğrenmeyi
tercih edersiniz • Bilgiyi seversiniz ve iyi bir konuşmacı olur
sunuz • Mekanik kabiliyetiniz ve sanatsal becerileriniz gelişmiştir
• Haberleşme ile ilişkilisiniz • Aileniz için sorumluluk duyar ve
onlara özen göstermekten hoşlanırsınız • Fiziksel olarak kaba bir
görünümde olabilirsiniz.
JUPİTER 4. EVDE
Dine, eğitime ve kültürel takiplere önem verilerek yetiştirilmiş
olabilirsiniz • Yabancı bir ülkede doğma veya annenizin yada
babanızın yabancı uyruklu olma ihtimali yüksektir • Evinizde bir
den çok lisan konuşulma ihtimali vardır.
JUPİTER 5. EVDE
Yaratıcılık için kuvvetli dürtüleriniz vardır • Toplumsal ko
numunuz iyi olmasına rağmen yanlız yaşama özlemi duyarsınız •
Cömertsiniz • Risk almaktan hoşlanırsınız • İyi vakit
geçirmekten hoşlanan, çocuklara ve hayvanlara karşı sıcaklık ve
alaka duyan birisiniz • Olgunluk kazanmakta zorluk çeken
eğlenceli bir tabiyatınız var.
. JUPİTER 6. EVDE
Rehberlik, avukatlık, öğretmenlik, yazarlık veya sanatçılık işlerini
seversiniz • Bağımsızlığınıza olan düşkünlüğünüz, kendi işinizi
yapmanızı mümkün kılar • Eğer size nasihat edilmez ve
°
kısıtlanmazsanız, özgürlüğünüze izin verilirse, sizden mutlusu
yoktur • Hayvanları seversiniz • Organizasyonsuzluk ve ih
malcilik, sonraya bırakma en belirgin özelliklerinizdir.
JUPİTER 7. EVDE
Evliliğiniz veya iş ortaklığınız bağımsızlığı gerektirir • Evlilik yo-
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luyla kişisel gelişim sağlayabilirsiniz • İş ortaklığınızın, zenginliği
veya statüyü artırmak için özellikle organize edilmiş olma ih
timali vardır • Eşinizin sizden beklentileri büyüktür • Büyük fi
kirleri ve büyük planları olabilir • Fiziğinin sizden daha iri
olması mümkün.
JUPİTER 8. EVDE
Beceri, kabiliyet, entellektüel başarı veya aile bağlarını iyi kul
landığınız gibi maddi kaynaklarınızın tümünü kullanmaktan
çekinmezsiniz • Fiziksel hastalık, finansal zorluk veya diğer
başarısızlıklardan kurtulmak için gereken gücü eşinizden ala
caksınız.
JUPİTER 9. EVDE
Entellektüel meraklarınız vardır • Gazete veya magazinlerin oku
yucusu veya yazarı yada yayıncısı olabilirsiniz • Keskin bir
zekanız var • İmalı ve kırıcı konuşabilirsiniz • Bilgiyi taktir eder,
fakat eğitiminizi devam ettirmek için çok tembel olabilirsiniz •
Hukuk, politika, yabancı seyehatlere ilginiz yüksektir.
JUPİTER 10. EVDE
Ne bildiğinizi veya ne yaptığınızı görmek için bulunduğunuz top
lumun fikirlerine ihtiyaç duyarsınız • Direk olarak toplumu il
gilendiren işler veya meslekler seçeceksiniz • Babanız ile kuv
vetli ilişkileriniz olur • Mesleki terfileri alırken sizden üstdekiler
tarafından kısıtlanma yada engellenme veya geciktirilmeye manız
kaldığınızı düşüneceksiniz.
JUPİTER 1 1 . EVDE
Arkadaşlarınızı veya tanıdıklarınızı kişisel gelişiminiz için kul
lanabilirsiniz • Belirli kuruluşlarda bir kere görüşmüş bile olsanız
herkezi kendi arkadaşınızmış gibi düşünebilirsiniz • Mutlu olma
kapasitesine sahipsiniz fakat her zaman daha fazlasına sahip
olma isteğiniz olacaktır.

JUPİTER 1 2 . EVDE
Hiç bir zaman kendi limitlerinizin ne olabileceğinin ve ne ol
mayacağının farkında değilsiniz • Yardun kaynaklarınız ge
nellikle eşinizden olacaktır • Gizli konulara fazlaca meraklısınız
• Önsezileriniz kuvvetlidir • Kumar, atlar, tiyatro, sanat ve dansa
ilgilisiniz.

SATÜRN EVLERDE

SATÜRN l . EVDE
En büyük rakibiniz olarak yine kendinizi görürsünüz • Zor
doğum yada kısıtlı bir çocukluğunuz olabilir • Karışık bir
mizacınız var • Korkularınızı ve güvensizliklerinizi yenmek için
fazlasıyla özverili ve neşeli olmaya çalışırsınız • Sorumluluk al
maya isteklisiniz • Rekabetçisiniz • İlk görünüşünüz başkalarına
soğuk gelebilir • İri kemikli bir yapınız olabilir.
SATÜRN 2. EVDE
Maddi varlık ve kendinizin öncelikleri ilginizin odağıdır • Para
için endişelenmek sizi para kazanm�k İçin destekler fakat zen
ginlik uzun ve ağır koşullar sonunda gecikmiş olarak gelebilir •
Her zaman başkalarının sizin zamanınızdan ve becerilerinizden
yararlandığı endişesini duyarsınız.
SATÜRN 3. EVDE
Olaylara erken eğiliminiz hayal kınklığı ile sonuçlanıbilir • Ha
berleşmeye isteklisiniz • Öğrenme özürü, görme veya duyma bç
zukluğunuz olabilir • İleri yaşlarda öğrenmeye daha çabuk ada�
te olabilirsiniz • Kardeşlerle aranızda büyük ya� farkı ve)'a
ilişkilerinizde kısıtlama gözlenebilir.
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SATÜRN 4. EVDE
Çocukluktaki ev ve aile yaşamınız bazı kesitlerden yoksun ve
kısıtlanmışdır • Ebeveynlerden birini kaybetme ihtimali olabilir •
Rahatsızlık ve hastalık nedeniyle ikamet edebileceğiniz yerlere
sınırlama gelebilir • Ev ve aile kurmakta zorluk çekersiniz.
SATÜRN 5. EVDE
Başkasının çocukları, ebeveynlerinin ölümü veya ayrılmasından
doğan soıumluluklar taşımanız mümkün • Çocuklar büyüdükçe
tatmin edici olan ilişkileriniz, aşkınız etkilenecek ve daha çok
içinize kapacaksınız • Kendinizi bağışlamaz ve cezalandırırsınız.
SATÜRN 6. EVDE
İşle ilgili kuvvetli sonımluluklar taşırsınız • İşe kendinizi ada
manız istenebilir • Karşılaşabileceğiniz olaylar için kesin me
todlara ve organizasyonlara ihtiyaç duyarsınız • Az sayıda ele
man olan yerlerde çalışabilirsiniz • Sık sık hastalanmayabilirsiniz
fakat hastalandığınızda hastalığınız kronik olabilir.
SATÜRN 7. EVDE
Çok gençken veya araştırmadan evlenmeniz sakınçalı olabilir •
Kendinden yaşlı veya daha olgun biriyle evlenebilirsiniz • Evlilik
hakkındaki görüşünüz, sonımlulukları yasaklayacak Jc;:ırl·ır ciddi
olabilir • Güvenlik kazanmak ·için evlenebilirsiniz.
SATÜRN 8. EVDE
Eşinizin mal varlığı veya geliri çok kısıtlı olabilir • Miras kal
mayabilir, veya idare etmesi sizin için çok zor olabilir • Genetik
özür veya hastalık taşıyabilirsiniz.
SATÜRN 9. EVDE
Yüksek kısıtlama veya engellerle karşılaşabilirsiniz • Yabancılarla
veya yabancı ülkelerle ilgili sorumluluklar taşıyabilirsiniz • İleri
eğitim ve öğretim sizin için pratik olmalıdır • Yaşlı biriyle ikinci
bir evliliğiniz olabilir.
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SATÜRN 10. EVDE
Babadan erken bir yaşta ayrılabilir ve sorumlulukların altında ka
labilirsiniz • Amaçlarınızı ve gücünüzü mesleğiniz için kul
lanırsınız • Güvenlik kadar otorite rolü gerektiren meslekleri
seçersiniz • Otoriteyi veya gücü kötüye kullanmanız geri te
pebilir.
SATÜRN 1 1 . EVDE
Arkadaşlar ve organizasyonlar için sorumluluk taşırsınız • Ar
kadaşsız olduğunuz fikrine kolaylıkla kapılabilirsiniz • Aile
mesleğinizi sürdürmeniz mümkün • Babanızın az mal varlığı ola
bilir veya fakir olabilir • Mutluluğu bulmanız zordur • Eğlence
ve gruplaşmalar sizin için sınırlıdır.
SATÜRN 12. EVDE
İsteyerek yada istemiyerek çoğu zamanınızı yalnız geçirsiniz •
Yalnız kalma korkusu duyuyorsunuz • Eşinizin işiyle bir prob
leminiz yada eşinizin kronik bir hastalığı olabilir • Hatırlanılması
kolay, gereksiz korkular ve önemsiz endişeler yaşarsınız.

URANÜS EVLERDE

URANÜS l. EVDE
Münakaşacı bir yapınız var • Doğru olmasa da hemen her ko
nuda muhalefet yapmaktan hoşlanırsınız • Kişisel özgürlük ister
ama onunla kendi başınıza pek birşey yapamazsınız • Yerinde
duramayan hareketli birisiniz • Değişken karaktere sahipsiniz •
Ne yapacağınızı tahmin etmek zordur • Nadiren çok şaşırırsınız
• Toplumun belirli bir kısmıyla beraber fakat geri kalanıyla
ilişkisizsiniz.

URANÜS 2. EVDE
Maddi varlığınız ve geliriniz ani değişikliklerden olumsuz et
kilenebilir • Bir an cimri olabilir ama aniden bol para harcarsınız
• Kişisel özgürlük ve arkadaşlığa önem veriyorsunuz •
Yaşamınızdaki öncelikleri ve değerleri tahmin edemeyebilirsiniz.
URANÜS 3. EVDE
Akıllı birisiniz • Yalnız bilgiler aniden hafızanızdan silinebilir •
Organize olancaya kadar öğrendiklerinizi değerlendirmeniz zor
dur • Hareketleriniz başka insanlara garip ve anlaşılmaz gelebilir
• Anlaşılması zor olan davranış periyotlarına girersiniz fakat bun
lar kısa sürer • Yerinde duramayan hareketli bir yapınız var •
Kardeşlerinizden ayrı kalabilir veya onlardan uzak yaşıyor ola
bilirsiniz.
URANÜS 4. EVDE
Çocuklukta önceden talunin edilemez fakat engelleyici olmayan
sorunlar veya ebeveyininizi ilgilendiren bu tür olaylar yaşanmış
olabilir • Orta yaşta kendinize tamamiyle zıt bir yaşam biçimi be
nimseyebilirsiniz • Ülkenizden uzak kalmanız mümkün • Evi
nize her geleni arkadaşmış gibi ağırlarsınız • Kulüp veya dost
toplantıları için evinizi seçersiniz.
URANÜS 5 . EVDE
Genel olmayan veya anormal aşk ilişkileriniz olur • Aşklar ani
bitebilir veya sevgiliden ani ayrılma görülebilir • Çocuklarınızın
alışılmamış davranışları olabilir • Hamile kalmakta zorluk
çekebilirsiniz • Genel olmayan özel becerileriniz vardır •
Eğlenmeyi çok sever ama çok çabuk bıkarsınız bu nedenle de
hep yeni eğlenceler ararsınız.
URANÜS 6. EVDE
Çalışma
ortamında
maksimum
kişisel
özgürlüğünüzü
sağlamalısınız • Sizin için ideal olan kendiniz için çalışmanızdır
• Birçok iş değiştirme veya sabit bir işte çalışamama gibi so-
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runlarınız olabilir • Etrafınızda sağlıksızlık ve gerginlik ya
ratabilecek koşullar oluşabilir.
URANÜS 7 EVDE
Birden çok evliliğiniz olabilir veya kişisel özgürlüğünüze bağlı
olarak hiç evlilik yapmazsınız • Evlilik aniden var olabilir veya
aniden uzak kalabilirsiniz • Başkalarına garip ve değişik
görünebilirsiniz • Farklı insanları cezbetmeyi seversiniz, bunda
da oldukça başırılı olduğunuz söylenebilir.
URANÜS 8. EVDE
Gizli olaylara ilgi duyarsınız • Yaşamın ve ölümün gizli sırlarını
anlamak istiyorsunuz • Sekse farklı yaklaşımlarınız olabilir veya
seks deneyimleriniz • Eşiniz kaderin ani değişikliklerinden faz
lasıyla etkilenir ve incinebilir.
URANÜS 9. EVDE
Kendini düşünen birisi olarak tanınabilirsiniz • Dini veya felsefi
görüşlerinizin tahmin edilmesi çok zordur • Geleneksel fikirlere
ve uygulamalara ya aşırı bir isyan gösterir veya geleneğe o kadar
yaslanırsınız ki tutucu yada aşırı fanatik birisi olabilirsiniz.
URANÜS 1 0 . EVDE
Topluma yaptığınız önemli bir etkiden dolayı halkın ilgisini
çekme olasılığınız var • Hiç beklenmedik veya farklı değişiklikler
yapmaya meyillisiniz • Meslek seçiminiz garip konular veya in
sanların çekindiği mesleklerden olabilir • Babanız garip birisi
olabilir.
URANÜS 1 1 . EVDE
Arkadaşlıklarınız garip koşullarda çok çabuk bozulabilir • Ar
kadaşları bir cemiyette organize etme eğilimindesiniz • Gizli
olaylarla ilgilenen arkadaşlarınız olur • Arkadaşlar radikal ve fik
ren tahmin edilemez kimseler olabilirler • Babanızın bek
lenmedik değişikliklerden gelen bir geliri olabilir.

183

URANÜS 1 2 . EVDE
Uygun olmayan saatlerde uyuyabilirsiniz • Şartlar veya sağlık so
runları, problemlerle nasıl başa çıkabileceğinizi öğrenmek zo
nında bırakabilir • Otoriteye karşı bilinçaltınız isyandadır • Ar
kadaşlarla gizli işlere girebilirsiniz.

NEPTÜN EVLERDE

NEPTÜN 1. EVDE
Başkalarının sizi nasıl gördükleri hakkında fikir yürütemezsiniz •
İncinebilir gözükmeniz, başkasının size otomatik olarak yardım
etmesine ve sizi incitmemeye çalışmalarına sebep olur •
Görünüşte cazibeli ve mistiksiniz • Terk edilme !tisi sizde çokca
görülebilir, hatta bu nedenle ilişkilerinizi önce siz bitirmek is
teyebilirsiniz.
NEPTÜN 2. EVDE
Değer verdiğinizi korumalısınız yoksa daha tehlikeyi fark et
meden kaybedebilirsiniz • Hiç düşünmediklerinize bile değer
vermelisiniz • Mali durumları düzenli tutmakta zorluk çekersiniz
• İflas veya mal varlığı kaybı göıi.ilebilir • Beklentileriniz
doğrultusunda hareket etmeniz bazı zorluklarla uğraşmanıza
neden olur • Alışveriş konusunda ise oldukça dikkafalı ve ace
leci tutumlar gösteriyorsunuz.
NEPTÜN 3. EVDE
Önseziniz gelişmiştir • Ruhsal ve gizli şeylere ilgi duyarsınız •
Zekilik aynı zamanda zeka tembelliği yada olaylan karıştırmayı
getirebilir • Kardeşinizle duygulu hatta ileriye yönelik ilişkiler
kurarsınız • Kardeşinizi kaybedebilirsiniz yada uyarıcı madde
alışkanlığı olan bir kardeşiniz olabilir.

184

NEPTÜN 4. EVDE
Hemen her konuya çok çabuk adapte olabilme yeteneğiniz
vardır • Ebeveyinlerle ilgili sorunlarınız olabilir • Sinirsel ger
ginlikler veya ruhsal sorunlar yaratabilecek maddelere bağımlı
olabilirler • Aile büyükleriniz bazı sırlarla ilişkili olabilirler • On
larla ilgili sık olmamakla birlikte önemli sorunlar yaşayabilirsiniz.
NEPTÜN 5. EVDE
Gizli aşklar yaşamanız mümkün • Azınlık bir gruptan, özürlü,
mahkum yada uyarıcı madde bağımlısı biriyle aşk yaşayabilirsiniz
• Çocuklarınız yada aşığınızla ilgili sorularınız olur • Bir çocuk
evlat edirımek zorunda kalabilirsiniz • Dinlenmek ve tatilinizi
geçirmek için denizi veya deniz kıyısını seçersiniz • Karışık ba
hislerde kaybetme tehlikeniz vardır.
NEPTÜN 6. EVDE
Denizcilik, din, fotoğrafçılık, kimya, tıp gibi meslekleri seçmeniz
mümkün. • Yalnız daha verimli olduğunuzu düşünür ve yalnız
çalışırsınız • İşiniz sır, aldatma veya sahtekarlık ile de ilgili ola
bilir • Hastalığınızın teşhis edilmesi zor olabilir • İlaçlara karşı
hassasiyet gösterirsiniz • Bu nedenle kullandığınız ilaçlara dikkat
etmelisiniz.
NEPTÜN 7. EVDE
Başkaları tarafından anlaşılmakta güçlük çekersiniz • Eşinizden
uzaklaşabilir veya onu kaybedebilirsiniz • Fiziksel özürlü veya
kronik bir rahatsızlığı olan biriyle evlilik yapabilirsiniz • Aldatma
ve aldatılmaya yakınsınız • Gerçekçi olmayan beklentileriniz ola
bilir• Başkalarının isimlerini veya görüşlerini hatırlamanız zordur.
NEPTÜN 8 . EVDE
Alacaklar ve borç ödeme konularında zorlanabilirsiniz • Vergi
veya sigorta problemleriniz olabilir • Miras kaybetme • Yanlış
ilaç kullanımından dolayı zeka bozukluğu görülebilir • İaçlara
karşı aşırı hassasiyet gösteriyorsunuz • Sezgi ve sanatsal be-
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cerileriniz olabilir • Eşinizin mallarıyla ilgili sorunlar yaşamanız
mümkün.
NEPTÜN 9. EVDE
Fanatiklik veya yanlış idealist fikirler görülebilir • Olaylara veya
detaylara dikkatsizlik gösterebilirsiniz • Dine veya ruhsallığa ilgi
duyuyorsunuz • Yüksek eğitimle ve yabancılarla bağlantılı hayal
kırıklığı veya aldatılma görülebilir.
NEPTÜN 10. EVDE
Skandal tehlikesi • Baba tarafından terkedilme tehlikesi • Baba
ile ilgili sırlar veya skandallar görülebilir • Otoriteyle ilişkileriniz
oldukça zordur ve anlaşılmama tehlikesi vardır • Hak ettiğiniz
sıfatı ve taktiri alamayabilirsiniz • Kaderiniz daha az şanslı olan
lara yardım etmek olabilir.
NEPTÜN 1 l. EVDE
Mutluluğun ideal olduğunu düşünürsünüz • Arkadaşlarınız veya
içinde bulunduğunuz organizasyonlarla ilgili skandal gözlenebilir
• Arkadaşlıklarınızda aldatma ve aldanma görülebilir • Bir
başkasının çocuğuna sorumlu olabilirsiniz • Duygulu derin ar
kadaşlıklar kurmak istersiniz • Uyuşturucuyla yada kanunsuz
yollarla ilgisi olan arkadaşlarınız olabilir.
NEPTÜN 1 2 . EVDE
Bilinçaltı çok çabuk incinebilir • Rüyalar, suçluluk duygusu veya
geçmişten fazlaca etkilenirsiniz • Toplumdan soyutlanma teh
likesi görülebilir • Eşiniz bir şeyin müptelası olabilir veya has
talık hastası olmaktan yada teşhisi zor hastalıklardan zarar
görebilir.

PLUTO EVLERDE

PLUTO 1 . EVDE
Sessiz birisi sayılırsınız • Sonderece mütevazi davranışlarınız
vardır • Kuvvetli çekici kişilikleri olan veya kuvvet ve otorite sa
hibi kişilere eşlik etmekten hoşlanırsınız • Gerçek kişiliğiniz veya
aktiviteleriniz gizli kalır • Enerji ve dayanıklılık gösterirsiniz.
PLUTO 2. EVDE
Yoğun arzularınız vardır • Birşeyin üzerine o kadar düşersiniz ki
geri kalan herşey anlamsızlaşır • Başkasına sahip olabilmek için
bir şeyi zor bırakırsınız • Kuvvetle zenginliği eşit tutarsınız •
Malları, değerleri ve öncelikleri tekrar düzenlemek için yeni
başlangıçlara ihtiyacınız vardır.
PLUTO 3. EVDE
Dikkatinizi çok çabuk toplayabilirsiniz • Yoğunlaşma gücünüz
oldukça iyidir • İyi bir gözlemcisiniz • Bilgiyi, başkalarına na
zaran size verdiği kuvvetten dolayı gerekli görürsünüz • Kay
dadeğer ikna kabiliyetiniz vardır • Doğanın sırlarına ve her şeyin
nasıl işlediğine ilgi duyarsınız.
PLUTO 4. EVDE
Çocuklukta olan ve kontrolü yokmuş gibi bir his bırakan travma
gözlenebilir • Gerçek enerjinizi ve gücünüzü, yaşamınızın ileri
yaşlarına kadar kullanamazsınız • Özellikle 30 yaşından sonra
yenileklere ve değişikliklere başlayabilirsiniz • Her zaman ken
dinizi eve döner bulursunuz.
PLUTO 5 . EVDE
Yaratıcılığınızı harekete geçirmek ve göstermekten hoşlanırsınız
• Yaratıcı rekabetleri ararsınız • Evladınızı duygusal olarak kul
lanmak istemeniz mümkün • Bir rekabet yaratan veya statü ve
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kuvveti elinde tutan aşıklardan hoşlanırsınız • Alışılmışın dışında
cinsel fantazileriniz olabilir.
PLUTO 6. EVDE
Çalışma şartlarını kontrol euneye ihtiyaç duyarsınız • Hizmet
veren işleri tercih edersiniz • Öğreunenlik, danışmanlık veya hiz
met sektöründe görev alabilirsiniz • Detaylara büyük ilgi du
yarsınız • Araştırma ve çözümleme kabiliyetiniz gelişmiştir •
Hayret verici bir iyileşme gücünüz vardır.
PLUTO 7. EVDE
İlişkileri kontrol etmek ve kullanmak istersiniz • İyi yada kötü
hak ettiklerinizi bulursunuz • İnsanları güç ve statü ile et
kilemeye eğilimlisiniz • Genellikle insan dürtülerini ve ilişkilerini
kapsayan gözlem ve analizler yapar ve yanılmazsınız.
PLUTO 8. EVDE
Kuvvetli yaşam ve istek gucunuz vardır • Toplum törelerini
horgörme eğiliminde olabilirsiniz veya bu konuda bek
lentilerinizin gerçekleşmesindeki gecikmeler sizde ümitsizlik his
leri uyandırabilir • Enerjiniz ruhsal şeylere veya doğanın gi
zemlerine yönelir • Başka aktivitelere dönüştürülebilen veya
dönüştürülemeyen kuvvetli seks güdüleriniz vardır • Araşbrma
yapabilmek için beceriniz vardır.
PLUTO 9. EVDE
Bilgiyi kuvvetle birleştirirsiniz • Önemliyi önemsizden ayırabilme
yeteneğiniz vardır • Dini ve felsefeyi anlamsız bir egzersiz veya
kişisel güç kazanmak için bir yol olarak görebilirsiniz • Bilgili bir
öğreunen, yazar yada iyi bir sabcı olabilirsiniz.
PLUTO 10. EVDE
Başkalarının kendi hayatlarını ve kaderlerini kontrol eunelerini is
tersiniz • Eğer kontrol başkalarına terkedilirse, kişisel gelişmeniz
ve olgunluğunuz engellenebilir • Eğer sosyal yönde başarılı
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olmaz ve kuvvet kazarunazsaruz, başanlı olanlar ve kazananlar
sizi cezbeder.
PLUTO 1 1 . EVDE
Mutluluğun sürekli analizini yaparsınız • Arkadaşları kullaruna
eğiliminiz vardır • Arkadaşlığı, bir organizasyona üye olmak
kadar, kişisel güç kazarunanın değerli bir kaynağı olarak
görürsünüz.
PLUTO 1 2. EVDE
Kişisel uyaruklılığı ve bilinçaltı kabiliyetinizi geliştirmek istersiniz
• Çocuklarla özellikle ilk doğanlarla sezgisel ilişkiler ku
rabilirsiniz • Eşinize travmatik olaylarda veya sağlık prob
lemlerinde yardım etmek zorunda kalabilirsiniz • Gizli aşk veya
diğer gizli faaliyetleriniz olabilir.

YIIDIZ HARİTASINDA BURÇLARIN EVLERE GÖRE YORUMU

KOÇ BURCU EVLERDE

YÜKSELEN BURÇ KOÇ ( 1 . EVDE)
Başarılısınız • Çalışmayı seversiniz • Çevrenize veya topluma
etki bırakmak istersiniz • Daha çok kişisel isteklerinizi tatmin et
meye çalışırsınız • Cesaretlisiniz • Enerji ve lurs yüklü oluşunuz
sizi başarıya götürüyor • Nadirende olsa harekete geçmek için
duraklarsınız • Hayata gayri resmi bir tavrınız vardır • "Beni
olduğum gibi kabul et" şeklinde tavrınızı basit ve açıkça ifade
edersiniz • Olayları açıkca ve kuvvetle karşılar fakat bu konuda
saldırgan olmazsınız • Yerinde duramayan bir yapınız vardır •
Kızıl saçlı olabilirsiniz, bunun yanında ten renginiz esmer sayılır
• Doğumla ilgili bir komplikasyon veya başında yada yüzünde
doğum hatası bulunabilir • Mekanik beceri sahibisiniz.
KOÇ 2. EVDE
Hırs ve enerjinizi para kazanmaya yoğunlaşurırsınız • Tutumlu
ve biriktiren değil hırsla harcayan bir yapınız vardır • İlginizi ve
enerjinizi kendinizi önemli göstermek için harcayabilirsiniz •
Kendinizde hareket eksikliği ile karşılaştığınızda bu sizi para ek
sikliğinden daha fazla etkiler.
KOÇ 3. EVDE
Dikkatinizi uzun süreli toplayamazsınız • Öğrenmede sabırsız
davranışlarınız bazı konulara yüzeysel bakmanıza neden olabilir
• Organizasyonlardan ve detaylardan hoşlanmazsınız • Tecrübe
ile daha iyi öğrenirsiniz • Çabuk sinirlenirsiniz • Alaycı bir tutum
gösteriyorsunuz • Fikirleri hemen uygulamaya geçirmek is
tersiniz • Babanız askeriyede, operatörlükte, üretimde yada riski
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yüksek bir işte görevli olabilir.
KOÇ 4. EVDE
Aileye veya ev yaşamına bağlı enerji ve canlılık gösterirsiniz •
İşiniz emlakcılık, iç dekorasyon, mimarlık, aile danışmanlığı veya
evde yapılabilen her hangi bir iş olabilir • Aile içi ilişkilerden
veya sorumsuz aile yapısından tedirginlik hisseder ve kimi zaman
şüpheci olursunuz, bu şüpheciliğiniz nadir de olsa ev yaşamınızı
olumsuz etkileyecektir.
KOÇ 5. EVDE
Enerji ve canlılığı yaratıcı projelere, aşka veya fiziksel zevklere
yoğunlaştırırsınız • Hassas olan hayal gücünüz sayesinde idealist
bir yapıda olabilirsiniz yada nıhsal eğilimleriniz ağırlık kazanabilir
• Çocuklara olan sevginiz sizin bu konuda üretkenliğinizi teşvik
edebilir • Yetiştiğiniz çevre sizi iyi bir sporcu yapabilir yada bu
konuda iyi bir izleyici olursunuz.
KOÇ 6. EVDE
Sağlığınız ve fiziksel sağlığınıza ilgilisiniz bundan dolayı spora
meraklısınız • Mekanik becerileriniz vardır • Askerlik, ope
ratörlük, terzilik, mühendislik veya inşaatcılıkla ilgili işlerde aktif
görevleri seçersiniz • Sağlığınız, yüksek tansiyon, ateş, başağrısı
ve stres gibi durumlarda gereğinden fazla zayıflar.
KOÇ 7. EVDE
Ortaklık kurmak sızın ıçın zor olabilir • İşte çok enerji har
camanızdan kaynaklanan gerginliğiniz sizi saldırgan birisi ya
pabilir • İlişkilerinizde dürüstlük ararsınız • Sizin için sürekli
yanlız kalmak zararlıdır, bu nedenle yakın ilişkiler ararsınız •
Açık bir şekilde yüzleşmekten yanasınız • Eşinizi kaza yoluyla
kaybedebilme ihtimali vardır.
KOÇ 8. EVDE
Desteklendiğiniz zaman daha çok enerjik ve canlı olabilirsiniz •
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Beceriklisiniz • Evinizin kendinize ait olmasını istersiniz fakat ki
rada onırmak zorunda kalabilirsiniz • Maddi veya kişisel prob
lemlerinizden en iyi şekilde evinizde veya alıştığınız ortamda
kurtulursunuz • Aklınızı çok iyi kullanabiliyorsunuz • Birden
çok şeyi iyi yapabilme kabiliyetiniz vardır.
KOÇ 9. EVDE
Yüksek öğretim, politika, spor, din, sanat, yayımcılık, uluslararası
çalışmalar, hukuk, direkt haberleşme, reklamcılık veya ha
bercilikle ilgili çalışmalarınız olabilir • Evde oturmaktan daha
çok dolaşarak vaktinizi geçirirsiniz • İdealistliğiniz bazen fa
natikliğe dönüşebilir.
KOÇ 10. EVDE
Hırslısınız • Kendinizi geliştirirsiniz • Halkın veya toplumun il
gisini ararsınız • Saldırgan bir yapınız var • Genelde kendi
başınıza çalışırsınız ve kendi işinizi kendiniz yaparsınız • Ev
liliğiniz varsa işinizle daha çok ilgilendiğinizden uzaklaşma
eğilimindesiniz, yoksa evliliği düşünmeniz zor olabilir çünkü
kendinizi işinize ve mesleğinize kaptırmışsınızdır • Ebe
veyinlerinizden birisini kaza sebebiyle kaybetmiş olabilirsiniz
veya üstünüzde baskı uygulayan ebeveyinleriniz olabilir.
KOÇ 1 1 . EVDE
Sosyal ilişkilerinizde canlılık gösteren bir yapıdasınız • İstediğiniz
bir şeye sahip olmak için enerjiniz vardır • Yaratıcılığınız dışa
dönüktür • Duygusal bağlan nadiren kurarsınız • Arkadaşlık
ilişkilerinde daha çok enerji harcandığını düşündüğünüzden ter
cihinizi daha çok tanıdık edinmeye yöneltebilirsiniz.
KOÇ 1 2 . EVDE
Faaliyetlerinizi daha çok fark edilmeden sürdürürsünüz • Bi
linmeyene, bilinçaltı verüyalara ilgilisiniz • Hayalleriniz daha çok
gerçek dışıdır • Bilinçsizce öfkelenirsiniz • Eğer geliştirilirse va
rolan psişik enerjinizi güncel yaşamınızda kullanabilirsiniz.
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BoGA BURCU EVLERDE

YÜKSELEN BURÇ BOGA ( 1 . EVDE)
İnatçısınız • Kuvvetli bir fiziğiniz var • Dinamik olmayabilirsiniz
fakat fiziksel güçünüz yerindedir • İstenmeyen huylardan
vazgeçmede zorluk çekersiniz • Statü arar ve kendinizden güçlü
ve zenginlerden etkilenirsiniz • Her konuda geniş kaynaklara sa
hipsiniz • Pragmatik düşünüyorsunuz • Şehvetli ve çekici ola
bilirsiniz • İyi yemeği ve şarabı seversiniz • Kendinizi fiziksel
sağlığa adamanız mümkün • Kişisel rahatlık istersiniz • Sessiz ta
biyatınız var fakat sosyal olmaktan hoşlanırsınız • Sanat ve müzik
sizi çeker • Güzel ve değişik bir sese sahipsiniz • Materyalist bi
risi olarak tanınabilirsiniz.
BOGA 2. EVDE
Kişisel cazibe ve çekiciliğinizin tüm avantajlarını kullanırsınız •
Kazancınız modellik, berberlik, kozmetik, moda, rehberlik,
hukuk, sanat, müzik, kuyumculuk veya tasarımdan gelebilir •
İlişkilere değer veren birisiniz • Kendi gücünüzü ve karakterinizi
inkar etmeniz mal kaybına ve kaynaklarınızı boşa harcamanıza
sebep olabilir.
BOGA 3 . EVDE
Ani olaylarda soğukkanlı ve sosyal davranırsınız • Komşularınızla
iyi ilişkiler kurarsınız • Toplumda yer alırsınız ve tanınırsınız •
Özellikle çabalarınızın farkına varılır ve desteklenirsiniz •
Komşunuz veya sınıf arkadaşınızla evlenebilir veya iş ya
pabilirsiniz.
BOGA 4 . EVDE
Güzel, uyumlu ve istekli birisiniz • Emlakçılık, iç dekorasyon
veya mimarlığa ilginiz olabilir • Kendi şehrinizden birisi ile ev
lenebilir veya iş yapabilirsiniz • Kederli olduğunuzda, evden
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veya ev hayatından zevk almanız zordur • Anneniz sanatçı veya
sosyal yönden oldukça faal birisi olabilir.
BOGA 5. EVDE
Neşeli, sosyal ve cömert birisiniz • Eğlenceden oldukça
hoşlanıyorsunuz • Şanslı sayılırsınız • Giyim konusunda eliniz
oldukça açıktır • Zevkli giyinirsiniz • Güzel gözükürsünüz • Ha
reketlerinizin ağır olmasına rağmen neşeli ve espirili birisiniz •
Sanatçı bir yapınız var • Sahne ve kostüm desinatörü, müzisyen,
ressam veya yazar olabilirsiniz.
BOGA 6 . EVDE
Tembel olabilirsiniz • İş başarınız çalışma ilişkilerinden fazlasıyla
etkilenir • İşiniz takdir edilmelidir • Estetik olarak zevkli, fiziksel
olarak rahat ortamlarda daha iyi çalışırsınız • Halkla ilişkilerde,
fiziksel sağlık veya güzellik endüstrisinde çalışmanız mümkün.
BOGA 7 EVDE
Evlilikten hoşlanır ve zevk alırsınız • Değişken olmaktansa sabit
ilişkiler sizi daha çok cezbeder • İşte yalnız çalışmak yerine
ortak çalışmayı tercih edersiniz • Hukuk, kontrat, danışmanlık ve
müzakereye ilgilisiniz • Eğer kendinize güveniniz yetersizse aşırı
sahip çıkıcı olabilirsiniz.
BOGA 8. EVDE
Sosyal olaylarda ya çok sessiz veya çok ateşli olabiliyorsunuz •
Sekste kıskanç ve sahip çıkıcısıruz ancak bunu pek belli et
mezsınız •
Eşiniz yoluyla maddi kazanç, sosyal yaşam ve
gelişmiş statü elde edeceksiniz.
BOGA 9. EVDE
Kültürlü, ruhsal ve entellektüel birisiniz • Hakim, kanun yapan
kimse, öğretmen, müzisyen, sanatçı, diplomat veya seyahat
acentası sahibi olabilirsiniz • Yabancı bir ülkeden yada yabancı
biriyle aşk yada evlilik olasılığı doğabilir.

194

BOGA 1 0. EVDE
İsteyerek veya istemeyerek dikkat çekersiniz, çünkü hep sah
nede olmak hoşunuza gider • Girişimlerinizin her zaman başarılı
olmasını ve harcadığınız emeğe değmesini istersiniz • Babanızın
mesleği gereği veya evliliğiniz ile ilgili ev değişiklikleri
görülebilir.
BOGA 1 1 . EVDE
Sosyalsiniz • Sabit ilişkilerinizi kişisel kazanç için kullanırsınız •
Bir arkadaşınızla evlenebilirsiniz • Eski sevgililerinizle arkadaş
kalabiliyorsunuz • Vakıf yöneticisi, diplomat veya uluslararası
mali uzmanlık konularında başarılı olabilirsidiz
BOGA 1 2. EVDE
Kendinize ilgi gösteren birine çabuk aşık olursunuz • İnsanları
elinizde nıtmak için ihtarlarla korkutalabilirsiniz aynı zamanda
böyle bir oyun oynayanın kurbanı da olabilirsiniz • Eşiniz;
müzik, desinatörlük (moda veya kuyumculuk), halkla ilişkiler,
güzellik alanında veya hukukla ilgilenebilir.

İKİZLER BURCU EVLERDE

YÜKSELEN BURÇ İKİZLER (1 . EVDE)
Yerinde duramayan birisiniz • Bukalemun gibi her şeye ko
laylıkla adapte olabiliyorsunuz • Kişiliğiniz veya fiziksel
görünüşünüz başkalarına zaman zaman ters gelebilir •
Başkalarının duymak istediklerini söylersiniz • Bilinçli veya
bilinçsiz başkalarının huylarını veya görünüşlerini taklit edersiniz
• İlgilisiniz fakat duygusal yönden gözüktüğünüz kadar bağlı
değilsinizdir • Ani hareketleriniz olur • Evlenmeniz gecikebilir
veya zor olabilir • Konuşkan birisiniz • Zekanızın parlaklığı
görünüşünüzden belli olur • El becerileri olan birisiniz • Artistik
veya projelendirme kabiliyetinizi iyi kullandığınızda başarılı birisi
olabilirsiniz.
İKİZLER 2. EVDE
Fikirlerden çıkar sağlamak istersiniz • Yazarlık, haberleşme,
eğitim, yayıncılık, seyahat veya taşımacılıktan gelen iyi bir
geliriniz olabilir • Başkalarının önceliklerini değerlendirmekte
uzman sayılırsınız • Sömürücü olmasanızda fırsatçı bir yapınız
var.
İKİZLER 3. EVDE
İletişime önem verirsiniz • Yazar, öğretmen, yayıncı, saucı,
sürekli seyahat eden veya dizaynla uğraşan birisi olabilirsiniz •
Kardeşler arası ziyaret ve ilişkileriniz oldukça yoğundur •
Herşeyi bilmek istersiniz • Dedikodudan hoşlanıyorsunuz •
Anlayışınız ve algılarınız içgüdüseldir • Babanızın birden çok işi
olabilir.
İKİZLER 4. EVDE
Geniş bir kütüphane veya dergi koleksiyonunuz olur • İlerki
yaşlarda kardeşlerinizle beraber veya komşu olarak yaşamanız
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mümkün • Evinizin çeşitli toplantılarında kullanılmasına izin ve
rirsiniz • Sık ikamet değişikliği görülebilir• İkametinizi
değiştirmek için alternatifleriniz olur veya birden çok eviniz
vardır.
İKİZLER 5. EVDE
Yaratıcı yazım veya bir konuya kişilik kazandırma yeteneği gibi
iletişim becerileriniz vardır • Aynı zamanda birden çok işle
uğraşmayı oldukça seversiniz, hatta birden çok işle uğraştığınız
sıkça görülür • Kuvvetli entellektüel kabiliyetleri olanlardan çok
çabuk etkilenirsiniz • İkiz ebeveyini veya kendiniz ikiz ola
bilirsiniz.
İKİZLER 6: EVDE
Evde evle yada işte işle hep meşgulsünüz, sizi boş ve tembellik
yaparken görmek mümkün değildir • Önemsiz detaylarla fazla
dolu olduğunuz için önemlileri kaçırabilirsiniz • Aynı anda bir
den çok işiniz olabilir • Rapor yazma, anı defteri tutma veya
hemen her şeyi listeleme gibi alışkanlıklarınız vardır • Bu
alışkanlığınızı her fırsatta kullanmaya çalışırsınız.
İKİZLER 7. EVDE
Ağabey, abla, teyze veya dayınız ile maddi veya manevi yakın
ilişkileriniz olur • Genel akraba ilişkileriniz alışılmışın dışında bir
yoğunluk gösterebilir • Aynı zamanda birden çok eviniz olabilir
• Birden çok evlilik yapabilir veya hiç evlenmeyebilirsiniz •
Öğretmen, yazar yada yayıncı birisi ile evlenebilir veya çıktığınız
kişi satıcı, reklamcı, bilgisayarcı veya iletişimle ilgili olabilir.
İKİZLER 8. EVDE
Gizli şeylere, psikoloji ve psişik olaylara ilginiz oldukça
yoğundur • Sır saklayabilen birisiniz • Dikkat ettiğinizde
etrafınızdaki bilgi kaynaklarını çok iyi değerlendirebilen birisiniz
• Siniz için tatmin edici cinsel ilişkiler fiziksel olduğu kadar zi
lıinsel dürtüyü gerektirir.
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İKİZLER 9. EVDE
Seyahatten hoşlanan birisiniz • Yabancı bir ülkede ileri bir eğitim
yapabilir, birden çok derece kazanabilirsinlr • Yazarlık, rek
lamcılık, diplomasi, adli sistem, antropoloji, öğretmenlik veya po
litika gibi konular ilginizi çeker • Anne iseniz birden çok işiniz
olabilir.
İKİZLER 1 0 . EVDE
Fikirlerinizin topluma aktarılmasını istersiniz • Topluma açık
�]anlarda zihinsel faaliyetlerden hoşlanırsınız; satranç gibi • Bir
den çok meslek veya işinizle ilgili becerileriniz olabilir • Baba
veya otoriter figürlerle kuvvetli iletişim sağlayabilirsiniz.
İKİZLER 1 1 . EVDE
Arkadaşlarınızı fikirlerinizi yaymak için kulla,nır, kurumlarla ve
teşkilatlarla ilişkili aktif roller üstlenirsiniz • En iyi arkadaşlarınız
kardeşlerinizdir • Arkadaştan çok tanıdığınız vardır.
İKİZLER 12. EVDE
Fikirlerinizi ve görüşlerinizi kendine saklamayı yeğlersiniz • Ses
siz ortamlarda daha iyi düşünürsünüz • Bilinçaltı, rüyalar ve his
lerle ilgili fikirler her zaman mantık üzerine değil bazen içgüdeler
üzerine oturtulmuştur • Çıktığınız kişinin birden çok işi veya
mesleği olabilir.

YENGEÇ BURCU EVLERDE

YÜKSELEN BURÇ YENGEÇ ( 1 . EVDE)
Başarana kadar amaçlarınızı söylemekten nefret edersiniz • Daha
yaşlı veya daha olgun yada otoriter bir kimseyle evlilik ya
pabilirsiniz ama bundan duyduğunuz pişmanlığı güçlü
görünmenin arkasına saklarsınız • Kalbiniz neredeyse eviniz ora
dadır • Kuvvetli beslenme içgüdünüz vardır ve bakılmaya ihtiyaç
duyarsınız • Kabul edilebilmek için son modayı takip edersiniz
ve edenlerden fazlaca etkilenirsiniz • Yemek pişirmede be
ceriklisiniz • Dizayn ve mimarlığa ilginiz vardır • Yuvarlak bir
surat, açık renk ten, hassas bir deri, kellik yada tam tersi gürsaçlar
gibi göze batan özelliklere sahip olabilirsiniz • Yapınız kolaylıkla
birşeylerin müptelası olmaya uygundur.
YENGEÇ 2. EVDE
Sadece materyel değil duygusal yönde güvenlik de ararsınız • Eli
nizdeki malları mümkün olduğunca eşitlemeye çalışırsınız •
Dürtülerinizi ve hislerinizi kolaylıkla boşa harcayabilirsiniz •
Miras veya vakıf fonu ile ilginiz olabilir • Bilerek veya bil
meyerek duyarlı olmaya çalışır, bu yolda yeniliklere ve
değişmenize izin verirsiniz • Öncelikleriniz hiç bir zaman sabit
değildir oldukça değişkenlik gösterebilir • Aileniz için maddi
yüklere katlanırsınız.
YENGEÇ 3. EVDE
İlköğretim ve temel eğitim ile yakından ilgilenirsiniz • Kardeşler
veya komşularla duygusal yakınlık kurmak istersiniz • Gizli veya
dikkatli olmayı istemenize rağmen duygularınızı anlatmaya ihtiyaç
duyarsınız • Size duygusal yaklaşan kimselere çabuk inanırsınız
• Başkalarının görüşlerini yansıtmaya eğilimlisiniz • Bu tür
çalışmalarınızın evde veya eve yakın olmasını tercih edersiniz •
Teknelerden ve deniz seyahatlerinden hoşlanıyorsunuz.
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YENGEÇ 4. EVDE
Ev ve aileye güçlü bağlar beslersiniz • Deniz kenarında veya
üzerinde yaşamayı sever veya yaşama isteğiniz vardır • Anne
öncü rolü oynar • Anneye sorumluluğunuz olabilir veya fiziksel
olarak benzersiniz.
YENGEÇ 5. EVDE
Hayvanlarla ve çocuklarla güçlü özdeşleşme • Duygusalsınız ve
romantiksiniz • Üretken olabilirsiniz • Siyasete veya eğlence
endüstrisine ilgi duyarsınız • İsteklerinizi kontrol eunek zordur •
Ev sizin için eğlenmek yönünden en iyi yerdir.
YENGEÇ 6. EVDE
Hassas bir sağlığınız var • Ciddi bir tehlike olmadan tıbbi olay
lara sıkça manız kalarsınız • Evde çalışmayı seversiniz • İşiniz
yemekle, kadınlar veya çocuklarla ilgili olabilir • İşçilerinize
karşı annelik içgüdüsü beslersiniz
•
Tutarsız çalışma
alışkanlıklarınız olabilir.
YENGEÇ 7. EVDE
Başkalarının yardımından yararlanırsınız • Başkalarında güçlü
besleme dürtüleri meydana getirirsiniz • Erkeklerde; karınız an
nenize benzer veya anne rolü oynayabilir • Kadınlarda; kocanızı
yönetmesini ister veya anne rolü oynamak istersjniz.
YENGEÇ 8. EVDE
Büyük istekle izlenmiş arzular duyarsınız • Sır saklayabilirsiniz •
Başkaları sizin gerçek duygularınızı anlamakta güçlük çeker •
Gizem, bilinmeyen şeyler ve psikolojiye ilgi duyarsınız ve kay
naklarınızı konımakla ilgilenirsiniz • Duygusal olarak re
kabetiçisiniz • Kıskanç ve sahip çıkıcı olabilirsiniz.
YENGEÇ 9. EVDE
Aşıktan çok arkadaşlıkları çekersiniz • Doğal bir promotör veya
halkla ilişkiler uzmanı olabilirsiniz • Bir kolej yakınında

200

yaşayabilir, yabancı bir ülkede ikamet veya eğitim yada yabancı
biriyle evlilik ihtimali yüksektir • Annenizin bir yabancı yada ba
badan ayrı bir ırktan olma ihtimali vardır.
YENGEÇ 10. EVDE
Toplumun ilgisini çekmeyi amaçlarsınız • Ebeveynlerinizle nor
mal olmayan ilişkileriniz olabilir veya bir ebeveyn hem anneniz
hem de babanızın vazifesini yüklenmiş olabilir • Aileniz
tarafından kurulan bir işe girebilir veya ebeveyninizle aynı işi
yapıyor olabilirsiniz • Toplum içinde ünlü olmaya önem ve
rirsiniz.
YENGEÇ 1 1 . EVDE
Arkadaşlarınızla duygusal özdeşleşme içerisindesiniz ancak ar
kadaşlık !arınız pek uzun sürmez • Topluluklarda ve
ku
nıluşlarda üyelikleriniz çok önemlidir • Emelleriniz değişebilir•
Bayanlarda uzak emeller gözlenir.
YENGEÇ 1 2 . EVDE
Gizli şeylere, bilinç altı ve rüya analizine ilgi duyarsınız • Duy
gularınız sizi kendinizin en kötü düşmanı haline getirir • Sessiz
bir tabiatınız var • Gizli ilişkilere girersiniz • Mükemmel bir sez
gisel güce sahipsiniz.

ASLAN BURCU EVLERDE

ASLAN YÜKSELEN BURÇ ( 1 . EVDE)
Kuvvetli fizik • Mental • Kötü huyları bırakmanız zor olur •
Yapışkan olabilirsiniz • Tembel • Enerjili ve coşkulusunuz •
Fazlaca tahminlerde bulunursunuz • İhtiraslarınız samimidir •
Aceleci • Son sözü söylemek istersiniz • Saldırgan ve yüksek
sesli konuşmadığınız gibi arkadaş canlısı da olmayabilirsiniz •
Yoğun kendine güveniniz vardır • Başkalarından yardım almayı
istemez ve başkalarına fikir sormayı zayıflık olarak görürsünüz •
Kendilerini iyi gösteren kişilerle ilişki kurmak istersiniz • Cömert
olabilirsiniz • Sıcak ve yaratıcı davranırsınız • Sanata, müzik ve
eğlenceye veya haberleşmeye ilgi duyarsınız.
ASLAN 2. EVDE
Hemen her konuda avantajlar kazanmayı amaçlarsınız • Para,
güç ve önemli arkadaşlarınız olur • Çok cömert veya iyiliksever
olabilirsiniz • İstedikleriniz genelde çok büyük şeylerdir •
Eğlence veya tatil ve boş zaman endüstrisinden gelir elde ede
bilirsiniz.
ASLAN 3. EVDE
Kendinizi haberleşme yoluyla geliştirmeye ihtiyaç duyarsınız •
Fikirleriniz benliğinizin direk anlatımıdır • Dolaylı yollara sap
mazsınız • Ani olaylar vasıtasıyla diğer kişilerle rahatlıkla sabit
ilişkiler kurabilirsiniz • Aile ve komşularınızla olan ilişkileriniz
gibi.
ASLAN 4. EVDE
İstek gücünüz ve benliğiniz aile ortamından, aile bireylerinden
fazlasıyla etkilenir • Ev ortamı ve aileyi esas görürsünüz • Ai
lenin yardımıyla başarılı olur ve onurlanırsınız • Ev alıp satmaya,
emlakçılığa, toprakla ilgili her tür işe karşı ilgi duyabilirsiniz.
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ASLAN 5. EVDE
Güçlü yaratıcı destekler görürsünüz • Fiziksel zevklere adanmış
olabilirsiniz • Romantik ve insancıl davranırsınız • Kuvvetli ve
asil olmasanızda erdemlisiniz • Çocuklardan ve hayvanlardan
hoşlanırsınız • Eğlendirmeyi ve eğlenmeyi seversiniz • Sıcak
yaklaşımlı bir zekanız vardır • Sadık ve gururlu olmak sizin için
önemlidir.
ASLAN 6. EVDE
Benliğiniz işinizde ortaya çıkar • Rutin olaylardan hoşlanırsınız
aynı zamanda bu uğraşınızla kişisel gurur duyar ve çevrenize
bunu gösterirsiniz • Hizmet veren işte çalışabilirsiniz • Sağlık ve
zindelik sizin için büyük bir mesele olabilir • Bilerek yada bil
meyerek iş ortamına ve işçilerinize hakim olmaya çalışırsınız.
ASLAN 7. EVDE
En iyi başkalarıyla işbirliği yaparsınız • En büyük başarı
başkalarından gelir • Eşinizi yönetmeyi amaçlayabilirsiniz •
Hukuk, halkla ilişkiler, sözleşmeler ilginizi çeker • Toplumun
her kesiminde eşitlikten yanasınız.
ASLAN 8. EVDE
Kişi olarak kendi değerinin farkındasınız • Benliğiniz kendi
değerinizi ölçer durumdadır • Kaynaklan kullanmada akıllısınız
• Başarılarınız siz ölene kadar farkedilmez • Özellikten zevk
alırsınız • Olaylan kontrol etmek istersiniz.
ASLAN 9 . EVDE
Benliğiniz haberleşme, eğitim, din ve politikada kendini daha
rahat bulur • Yabancı bir ülkede doğabilir veya okuyabilirsiniz •
Uluslararası seyahatlerle veya eğitimle ilgilenirsiniz • Dürüst
fakat olaylan aşın abartan bir entellektüel olabilirslniz.
ASLAN 10. EVDE
Kuvvetli bir benliğiniz var

•

İşine .bağlı birisiniz • Baba genelde
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sizin için öncü rol oynar • Babaya kuvvetli sorumluluk ve ona
yakın bir fiziksel benzerlik • Gurur ve otorite "taşıyan işler veya
bir çeşit toplum hayatı sürersiniz.
ASLAN 1 1 . EVDE
Sosyal ve insanlarla ilşikide bir karakter gösterirsiniz • Önderlik
kabiliyetiniz
ile
arkardaşlannızı
yönetebilirsiniz
•
Or
ganizasyonlann iyi yöneticisi olmanız kendi işlerinizde yetersiz
olmanıza sebep olur • Fiziksel zevk, çocuklar ve eğlenceye il
gilisiniz.
ASLAN 12. EVDE
İstek gücü ve benliğiniz açık değildir • Geçmişten et
kilenebilirsiniz • Deniz kenannda iyi çalışırsınız • Hayatınızın
bazı dönemlerinde yalnız kalacağınız ortamlarda yaşayabilirsiniz,
hapishane, hastane gibi • Gelir için veya sosyal ilişkiler için sev
gilinize fazlasıyla güveniyorsunuz.

BAŞAK BURCU EVLERDE

BAŞAK YÜKSELEN BURÇ ( 1 . EVDE)
Değişen sanatları inceleyerek ve eleştirerek adapte olursunuz •
Sürekli eleştirme huyunuz vardır • Olayları veya insanları ol
dukları gibi kabul etmekte zorlanırsınız • Pratik sayılırsınız • Tu
tucu yönleriniz var • Topluluk içinde mazbut bir izlenim
yaratırsınız fakat gerçekte hisli ve seksisinizdir • Kendi ilgi alan
larınızda organize olabilirsiniz fakat bunun dışında pek düzenli
sayılmazsınız • Sağlığınıza dikkat eden birisiniz • Fazlaca endişeli
bir yapınız vardır • Konuşkan sayılırsınız • Her şeyi merak
ettiğinizden dolayı iyi bir satıcı ve etkili bir arabulucu olabilirsiniz
• Seyahat isteğiniz fazladır • Boş durmaktan daha çok meşgul
olmayı yeğlediğinizden etrafınıza yararlı olabilirsiniz.
BAŞAK 2. EVDE
Fikirlerden faydalanma yollafhıı araştırırsınız • Kazanç yollarınız
genellikle iletişim, eğitim, yazarlık, yayımcılık, seyahat veya
taşımacılıktandır • Olaylara kendinize özgü bir bakış açısıyla ba
karsınız ve bundan dolayı trafik, insan, düşünce, yaptırım veya
mekanik konularında akıcı fikirleriniz vardır.
BAŞAK 3 . EVDE
İlgi alanınız iletişim ve taşımacılık olabilir • Yazar, öğretmen,
yayıncı, satıcı, seyahat, dizayn veya mühendislik konularında
başarı sağlarsınız • Yakın çevrenizle, özellikle komşu ve
kardeşlerinizle iletişiminizin kuvvetli olması aranızda sık sık zi
yaretler yaratır • Dedikoducu yanınız da vardır • Sezgisel
anlayışınızı iyi yönde kullanmayı öğrenmelisiniz.
BAŞAK 4. EVDE
Evinizde geniş bir kütüphaneniz vardır • Yemek tarifleri ve dergi
koleksiyonuna meraklısınız • Evde çalışmayı sevdiğiniz için
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işlerinizi evde yapmaya özen gösterirsiniz, bunun yanında or
ganizasyon toplantılarının evinizde yapılmasından mutluluk du
yarsınız • Sabit bir yerde ikamet etme ihtimaliniz az olduğundan,
sık sık ev değiştirirsiniz veya birden fazla ikamet yeriniz vardır.
BAŞAK 5. EVDE
Yaratıcı projelerinizin yararlı olduğuna inandığınız için özel bir
anlamı olmasını istersiniz • İletişimde özel becerileriniz vardır •
Entellektüel kabiliyeti olan kişilerden etkilenmeniz söz ko
nusudur • Kendiniz de, sık sık hatalar yaptığınız halde aynı ha
talarda başkalarını eleştirirsiniz • Çocukları çok eleştiren birisiniz.
BAŞAK 6. EVDE
Hizmet vermekten hoşlanırsınız • İyi çalışırsınız ve harika bir
görev anlayışınız vardır • Kendinizi işinize adamış olduğunuz
için detaylada ve gereksiz olaylarla uğraşmak zorunda kalırsınız
• Çalışmayı sevdiğiniz için başkalarına iş bırakmazsınız.
BAŞAK 7. EVDE
İlginiz genelde ortaklık, kontrat, halkla ilişkiler ve hukuk
alanında yoğunlaşmıştır • Yakın akrabalarınızla iş birliği yap
maktan hoşlanırsınız • Aynı zamanda birden çok ortaklığınız ola
bilir • Eşinize çok eleştiriçi ve idealist bir tutumla yaklaşırsınız.
BAŞAK 8. EVDE
Kişisel varlığınızı geliştirmeyi amaçlarsınız • İlginiz borsa, gelirler
ve finans üstünde yoğunlaşır • Seksde fiziksel katılımdan ziyade
seksi analiz etmeye daha çok zaman ayırabilirsiniz • Tatminkar
cinsel ilişkiniz fiziksel dürtünüz kadar zihinsel dürtünüzü de ge
rektirecektir.
BAŞAK 9. EVDE
Yüksek eğitim, din, sanat, yabancı kültürler ve toplumlarla
ilişkiler ilgi alanlannızdır • Seyahat etmekten hoşlanırsınız • Ya
bancı bir ülkede eğitim görebilirsiniz • Birden çok konuyla il-
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gilendiğiniz için bu konularda iyi dereceler alabilirsiniz • An
neyseniz hizmet veren bir kuruluşta çalışabilirsiniz.
BAŞAK 10. EVDE
Fikirlerinizin etrafta duyulmasını ve desteklenmesini istersiniz •
Fikir alışverişi yapılan toplantılarda bulunmak istersiniz • Top
lum içi zihinsel faaliyetlerden hoşlanırsınız, satranç veya ga
zetelere yazı yazmak gibi • Mesleğiniz genelde birden çok beceri
gerektirir yada siz birden çok meslekle uğraşırsınız.
BAŞAK 1 1 . EVDE
Arkadaşlıklarınızı fikirlerinizi yaymak için kullanırsınız • Ko
mitelerde hizmet veren, mektup yazan, veya yayınlayan top
luluklara ve guruplara ilginiz vardır • Dedikoducu yanınız da
vardır.
BAŞAK 12. EVDE
Fikirlerinizi kendinize saklamayı tercih edersiniz • Siz veya be
raber olduğunuz kişi ilitişim, bilgisayar, hastane, hapishane veya
özürlü gruplarda hizmet veriyor olabilir • Suçluluk, korku ve
kendine acıma duygularınız olduğu için, bazen fikirlerinizin esiri
olabilirsiniz.

TERAZİ BURCU EVLERDE

TERAZİ YÜKSELEN BURÇ ( 1 . EVDE)
Başkalarına fırsat veren birisiniz • Canayakın, nazik; kitapları,
müziği ve sanatı seven bir yapınız var • Duygusal yönden
bağımlı görünebilirsiniz • Zevkle işbirliği yaparsınız • Eğer zi
hinsel ve fiziksel çevre size eşitse huysuz, istekli veya zalim olur
sumız • Fiziksel olarak çekici olabilirsiniz veya olmaya
çalışırsınız • Lükse, yemeğe, rahatlığa, iyi gıyıme ve
görünüşünüze meraklısınız • Bunları kozmatik ve diğer güzellik
ürünleri ile geliştirmeye eğilimlisiniz • Romantik projelerle, mi
marlıkla ve hukukla ilgilenen birisisiniz • Periyodik tem
bellikleriniz olur.
TERAZİ 2. EVDE
Zenginliğe meraklı ve lüks hayat stilinden hoşlanan birisiniz •
İsteklerinize ulaşmak için kişisel cazibe ve fiziksel çekiciliğinizin
ti.im avantajlam1ı kullanırsınız • Hukuk, sanat, müzik, ku
yumculuk, güzellik, moda ve projelerden gelen geliriniz olabiler
• İlişkilere değer verirsiniz.
TERAZİ 3. EVDE
Ani olaylarda son derece sosyal davranırsınız • Komşularınız ile
iyi ilişkiler kurmaya çalışırsınız • Cemiyet projelerinde yer
alırsınız • Kardeşlerle sosyal ilişkileriniz iyidir • Diplomatik ve
strateji kabiliyetiniz oldukça gelişmiştir • Sınıf arkadaşınız veya
komşunuzla yakın ilişkiler kurmaktan hoşlanır ve evlenebilirsiniz.
TERAZİ 4. EVDE
Güzel görünmek ve toplum içinde uyumlu olmak için elinizden
geleni yaparsınız • Kendi şehrinizden biriyle evlilik yapabilirsiniz
• Dışarda eğlenmekten çok evde eğlenmeyi seversiniz • Emlak
işleri, heykelcilik ve iç dekorasyona ilgi duyarsınız • Yemek
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pışırme yeteneğinizi ortaya çıkardığınızda oldukça başırılı bir
ahçı olabilirsiniz.
TERAZİ 5. EVDE
Neşeli, sosyal ve cömertsiniz • Fiziksel zevklerden hoşlanma ka
pasiteniz yüksek • Şanslısınız • Başka alanlarda olduğu gibi gi
yinmede de zevklisiniz • Sevgililerinizle arkadaş kalabilirsiniz •
Sanatsal yaratıcılığınızı iyi kullanır ve bu sayesinde sahne ve
kostüm dizaynı yapan birisi olabilirsiniz • Müzisyen veya ya
zarlığa ilgi duyarsınız.
TERAZİ 6. EVDE
Yanlız çalışmaktan nefret edersiniz • Blı yüzden ortak veya grup
çalışmalarına oldukça sıcak bakarsınız • İşçinizle evlenme ih
timali veya Herdeki eşinizi iş aracılığıyla tanıma ihtimali yüksektir
• Estetik zevk veren, uyumlu olaylarda verimli çalışırsınız •
Hukuk, halkla ilişkiler, finans veya güzellik sektöründe
çalışabilirsiniz.
TERAZİ 7. EVDE
Arkadaş canlısı ve insanları seven birisiniz • İlham ıçın
başkalarıyla ilişkide olmalısınız • Bu size orjinal fikirler ve
sonuçta başarı getirir • Romantizmi ve çekiciliği, duygusal
bağlarla aynı kefeye koymamalısıruz • Bunu yaptığınızda ise ikili
ilişkilerde hayal kırıklıkları görülebilir • Kalabalıktan ve sırada
beklemekten nefret edersiniz.
TERAZİ 8. EVDE
Sosyal ilişkilerinizde sessiz birisi olduğunuz söylenebilir • Duy
gusal yönde olduğu kadar sosyal yönde ateşli değilsinizdir •
Seks ve cinsellik bakımından gizemli gözükmekten hoşlanırsınız
• Eşinize karşı kıskanç ve sahip çıkıcısınız • Evlilik yoluyla
maddi kazanç sağlayabilirsiniz • Gelişmiş sosyal yaşam ve ileri
bir statü kazanmaya potansiyel gözlenir.

TERAZİ 9. EVDE
Kültürel meraklannız oldukça çoktur • İdealleriniz ve pratik
gerçekler arasında iyi bir denge kurarsınız • Yabancı bir ülkede
veya kültürden biriyle aşk veya evlilik yapmanız mümkün •
Hukuk, sanat, müzik veya finans eğitimi almaya yatkınsınız.
TERAZİ 10. EVDE
Fiziksel görünüş, sanatsal beceri ve toplumdaki yeriniz vasıtasıyla
farkedilmek istersiniz • Sahnede olmaktan hoşlanırsınız • İyi bir
reklamcı, hazırlıksız konuşmacı olabilirsiniz • Ani değişebilen
davranışlar gösterirsiniz • Diplomatik, sanatsal veya edebi bir
mesleğiniz olabilir.
,
TERAZİ 1 1 . EVDE
Geniş arkadaş ve tanıdık çemberi • Birçok klüp ve or
ganizasyonlara üyelikleriniz vardır • Bir arkadaşınızla ev
lenebilirsiniz • Sevgilileriniz daha sonra arkadaşınız olabilir • İyi
bir fon yöneticisi olabilirsiniz.
TERAZİ 1 2 . EVDE
Utangaç biri olabilirsiniz • Sosyal mizaca sahipsiniz • Kendinize
en az ilgiyi gösteren kişiyi sevebilir veya ilgi duyabilirsiniz • Eğer
olumsuzlukla karşılaşırsanız sanatsal ve diğer becerileriniz ko
laylıkla cesaretsizleşir • İlişkileriniz olumsuz gitmişse birisini
suçlamak istersiniz, bu bazen geri teper, zan altında kalan ve
suçlanan kişi siz olursunuz.

AKREP BURCU EVLERDE

AKREP YÜKSELEN BURÇ ( 1 . EVDE)
Kuvvetli bir fizik yapınız var • Büyük fiziksel erkeklik gücüne
sahipsiniz • Bir şans olduğu sürece amaçlarınızın peşinden
koşarsınız • Duygusalsınız fakat bunu belli etmek istemez ve
saklamaya çalışırsınız • İyi bir araştırmacı, lurslı, enerjili bir in
sansınız • Mükafatlarından veya zekasal veya fiziksel meydan
okumaları olan aktiviteleri ararsınız • Güçlü çekici karekteri
olanlarla işbirliğinden hoşlanırsınız • Duygular ve dürtüler hu
susunda çok sır saklayabilirsiniz • Yarduna istekli ve iyi huylu
fakat inatçı bir kişiliğe sahipsiniz.
AKREP 2. EVDE
Ateşli arzularınız zaman zaman engellenemez boyutlara ulaşabilir
• İstekleriniz imkansız olmasa bile, bir şeye sahip olabilmek için
diğerinden vazgeçmek sizin için çok zordur • Değerleri ve
öncelikleri bırakıp yerine yenilerine başlamanız, gerektiği za
manlar oldukça zor anlar yaşarsınız • İkamet ettiğiniz yere sahip
çıkmak yerine boşlar veya terk edersiniz.
AKREP 3. EVDE
Yoğun güç ve konsantrasyonuna sahipsiniz • İyi bir
araştırmacısınız ama araştırmalarınıza gereğinden az önem ve
riyorsunuz • Bilgiyi, size verdiği gl)ç açısından gerekli bu
luyorsunuz • Doğanın gizemlerine ve nasıl işlediğine me
raklısınız.
AKREP 4. EVDE
Evlenmeye heveslisiniz ve ailenizi, ev yaşamınızı kontrol etmek
istersiniz • İleri yaşlaruuza kadar enerjinizin tümünün farkında
olmayabilirsiniz • Çocukluk evinize veya olaylarınıza sıkca
dönersiniz.

AKREP 5 . EVDE
Yaratıcılığın dışa vurumundan hoşlanırsınız • Çocuğunuzu veya
sevgilinizi duygusal olarak kullanma olasılığınız var • Alçak
gönüllü ve munis gözükebilir fakat kuvvetli benliğinizle bazen
mağrur, bazen gururlu olabilirsiniz.
AKREP 6. EVDE
Günlük olayları ve çalışma şartlarını kontrole ihtiyaç duyarsınız •
Eğer bir kaos varsa, olayları kontrol edemez, onlardan mümkün
olduğunca uzak kalmayı yeğlersiniz • Kendiniz için kendi ken
dinize çalışmayı tercih eder veya verilen işi yapmanız için fazla
sorumluluğun verildiği işlerde çalışırsınız • Büyük bir iyileşme
gücünüz var.
AKREP 7. EVDE
İlişkilerinizde kontrolü ve ilişkilerinizi kullanmayı istersiniz •
Güçlü olmayan bir işbirliği veya adalet duygusu beslersiniz •
Adalet anlayışınız size yöneltilmiş davranışların karşılığını ve
rebilecek düzeydedir • Entellektüel kabiliyeti veya gücü yada
statüsü olan insanları cezbetme eğilimi • İlişkilerinizde ana
lizcisiniz.

AKREP 8. EVDE
Yaşam gücünüz kuvvetlidir • Toplumsal olaylara baskı yapan bir
karanlık tarafınız vardır • Kuvvetli seks arzularınız olabilir •
Güçlü iç kaynaklarınız vardır • Her hangi bir şeyi geliştirmeye
kabiliyetlisiniz • Araştırma ve inceleme için kayda değer ye
tenekleriniz var • İğneleyici konuşabilirsiniz • İdrak gücünüz
kuvvetlidir.
AKREP 9 . EVDE
Bilgiyi kuvvetle birleştirirsiniz • Kuvvetliyi kuvvetsizden
ayırabilirsiniz • Dini bir kontrol aracı olarak görürsünüz • Felsefi
araştırmaları anlamsız egzersizler olarak görürsünüz • Öğretmen,
yazar veya denizci olabilirsiniz.

212

AKREP 10. EVDE
Başkalarının hayatınızı ve kaderinizi kontrol etmelerine izin ver
meye isteklisiniz ancak bunu yaptıkları zemin gelişme ve oı
gunlaşmadan yararlanamazsınız • İleri bir yaşta mesleğinizi
tümüyle değiştirebilirsiniz • Güçlü insanları kendinize çekmek is
tersiniz.
AKREP 1 1 . EVDE
Sizi mutlu eden şeyi analiz edersiniz • Çözülmem� prob
lemlerden kaçma girişimleriniz veya tatmin etmeyen ilişkileriniz
genelde bozulur • Arkadaşlarınızı kontrol etme ve kullanma
eğilimi görülebilir.
AKREP 1 2 . EVDE
Rüyalara, gizli şeylere ve nıhsallığa ilgilisiniz • Çoçuklarla sez
gisel ilişkiler kurmakta zorlanmazsınız • İşle ilgili veya hastalıkla
ilgili ciddi problemlerde eşinize yardım etme sorumluluğunu faz
lasıyla taşırsınız • Gizli konulara ve aşkları eğilimlisiniz.

YAY BURCU EVLERDE

YAY YÜKSELEN BURÇ ( 1 . EVDE)
Kişisel bağımsızlığa ihtiyaç duyarsınız • Evliliği olabildiğince ge
ciktirir veya tümden kesip atarsınız • Desteklenene kadar tembel
bir haliniz var • İhtiraslarınız samimi ve içten geliyor • Ruhsal
veya fiziksel odaklaşmaya müsaitsiniz • Konuşkan, meraklı, statü
ve zenginlikten etkilenen cömert bir insansınız • Tiyatrodan
hoşlanır, dans, spor ve hayvanlara ilgi duyarsınız • Dürüst fakat
samimi ikazlarınız bazen patavatsız olabilir • Şişman olmaya
eğilimlisiniz • Tantanalı ve dik kafalısınız • Değişen şartları ve
çevreyi ararsınız.
YAY 2. EVDE
Kendi kendinize başarmak istersiniz • Özgürlüğe değer verirsiniz
• Genellikle parasal konularda ve para kazanmakta meydan oku
yucusunuz ve kazancınız; seyahat veya yabancı madde satışında
danışmanlıktan, yayıncılıktan, tiyatro, eğitim, spor ve dinden
gelir.
YAY 3. EVDE
Yerinde duramayan birisiniz • Öğrenmede tekrar eden dersler
yerine, ilgi ve merakla takip etmeyi tercih edersiniz • Yabancı
lisan, yazarlık ve mizah hikayelerine ilgilisiniz • Başkalarına
sürekli tavsiye venrsınız
•
Dedikoduları dinlemekten
hoşlanırsınız • Cemiyet projeleri ve yöresel politikaya il
gilenirsiniz.
YAY 4. EVDE
Çocukluğunuzda din, eğitim veya kültürel olaylara önem
vermişsiniz • Özgürlük ihtiyacını benimsemişsiniz • Yabancı bir
ülkede yabancı ebeveyinden doğma. veya evinizde yabancı dilin
konuşulması ihtimali kuvvetlidir.
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YAY 5 . EVDE
Kendi yaraucılığınızın farkındasınız • Cömert, risk alan bir
mizacınız var • Neşe, eğlence ve fiziksel zevk için kapasiteniz
vardır • Çocukları, hayvanları, sponı ve aşk maceralarını se
versınız
•
Olgun
olamazsınız
veya
kendinize
çok
müsamahalısınız
YAY 6. EVDE
İş hayatınızda oldukça iyi fırsatlarla karşılaşırsınız • İşlerinizde
kişisel özgürlük ve geniş imkanlar ister veya kendi işinizi kur
mayı amaçlarsınız • İşiniz satıcılık, seyahat, yayıncılık, spor,
danışmanlık, hukuk, öğretmenlik veya sanatla ilgili olabilir •
Hayvanları çok seversiniz • Yabancı bir ülkede iş imkanı
doğabilir.
YAY 7. EVDE
Evlilik ve iş arasında çelişkidesiniz • Eşiniz eğer çok sahip çıkıcı
yada duygusal bağımlıysa ortaklıklarınız bozulacakur •
Eşi
vasıtasıyla kişisel gelişme sağlarsınız • Gelişmiş bilginiz ile ileri
statü kazanabilirsiniz • Büyük fikirleriniz olur ve çevrenize iyi in
sanlar çekersiniz.
YAY B. EVDE
Maddesel veya maddesel olmayan kaynaklan; becerileri, en
tellektüel kabiliyetleri veya aile ilişkilerini kullanmakta usta
sayılırsınız • Kendi becerilerini geliştiren insanlarla ve metodlarla
ilgilenirsiniz • Eşinizin geliri yazarlık, politika, hukuk, yabancı
ilişkiler veya eğitimden olabilir.
YAY 9. EVDE
Maddesel yada maddesel olmayan kaynakları beceri, en
tellektüel, kabiliyet veya aile ilişkilerini iyi kullanırsınız • Kendi
becerilerinizi geliştiren insanlar veya metodlarla ilgilenirsiniz •
Eşinizin geliri yazarlık, politika, hukuk, yabancı ilişkiler veya
eğitimden olabilir.
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YAY 10. EVDE
Bilgi için çevrenizdeki insanların desteğine ihtiyaç duyarsınız •
Yaptıklarınızı, bilginizi ve yeteneklerinizi göstermeye isteklisiniz
• İşinizde özgürlük ararsınız •
Üzerinizdeki kısıtlamalara veya
otoriteye aşırı tepki gösterebilirsiniz • Birden fazla meslek edin
me ihtimali doğabilir.
YAY 1 1 . EVDE
Kişisel gelişmeniz; arkadaşlar, kunıluş veya gruplardan olur •
İlerlemiş bilgi ve statüye sahip olabilirsiniz • Bir görüşmeden
sonra bile arkadaş olduğunuzu düşünürsünüz • Diğerlerinin zen
ginliği ve statüsünden etkilenirsiniz.
YAY 1 2 . EVDE
Herşeyin en iyisine dönüşeceğine inanırsınız • Neyin olup neyin
olmayacağından emin olamazsınız • Evlilik eşinizden yardım ge
lecektir • Ruhsal, sezgisel bir yapınız var ve tiyatro, si.irat ve
dansa ilgi duyarsınız.

oGLAK BURCU EVLERDE

OGLAK YÜKSELEN BURÇ O . EVDE)
Başarılı bir yöneticisiniz • Sorumluluk almaya istekli olursunuz •
Maddesel dünya ile sıkı bağlar kurarsınız • Resmi sayılırsınız •
Zor doğum veya kısıtlı çocukluğunuz olabilir • Kendinizin en
büyük rakibi sizsiniz • Korkular ve güvensizlik duyarsınız • Re
kabetçisiniz • Kişiliğinizi büyütme eğiliminiz vardır • Otorite,
zenginlik ve statüden etkilenmeye eğilimlisiniz • Koyu saç,
düzgün cilt, keskin kemikler yuvarlaktan çok uzun bir suratınız
olabilir.
OGLAK 2. EVDE
Mallar, degerler ve öncelikleri emniyet kaynağı olarak
görürsünüz • Gerekmediği halde müsrif olmaya, bonkör olmak
gerektiğinde ise cimri olmaya eğilimlisiniz • Başkalarının sizin
zamanınızdan becerilerinizden ve malınızdan yararlanacağından
korkarsınız.
OGLAK 3. EVDE
Öğrenme ve iletişim konularında kendinizi sınırlarsınız • Hayal
gücü eksikliğinden sözsel anlatımlara istekli olursunuz • İleri
yaşlarda öğrenmeye ve fikir oluşumuna daha yatkınsınız •
Kardeşler, sınıf arkadaşları ve komşulara karşı sınırlı
yaklaşımlarınız vardır.
OGLAK 4. EVDE
Evin ve aile yaşamınızın bazı kesimlerinde sınırlı olabilirsiniz •
Ebeveyninizden genç yaşta ayrılmak zonında kalabilirsiniz •
Hastalıktan veya ailevi sebeplerden eve bağlanabilirsiniz • Çetin
şartlarda yaşamanız olasıdır • Kısıtlı bir çoçukluk yaşamış ola
bilirsiniz • Ailenize ve aile bireylerine karşı sorumluluk altında
olabilirsiniz.
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OGLAK 5 . EVDE
İşle zevki birbirine karıştırma eğiliminiz veya birini diğerine
çevirebilme yeteneğiniz vardır • Yaratıcılık sınırlı veya çok kısır
olabilir • ölüm veya ebeveynden ayrılmadan dolayı çocuklara
ağır sorumluluk yüklenebilir • Gerçek gevşeme ve eğlence için
kısıtlı bir kapasiteniz var.
OGLAK 6 . EVDE
İşle ilgili sorumluluklarınız olur • İşlerinizde tümüyle korkusuz
girişimler yapmaya ihtiyaç duyar veya öyle yapmayı is
tememekten acı çekersiniz • Size verilmiş işleri yapabilmeniz
için metodlara ve organizasyonlara ihtiyaç duyarsınız • Kronik
hastalık gözükebilir.
OGLAK 7. EVDE
Evliliğiniz para veya statü kazanmak amacıyla olabilir • Tu
haflıklannız vardır bunlar sabit veya uzun süreli olabilirler, fakat
karakteriniz aynı zamanda kısıtlı ve bulanıktır • Açık kalpli
ilişkiler kurmanız zordur • Başkaları tarafındın otorite olarak
görülürsünüz.
OGLAK 8. EVDE
Evlilikten az kazanç • Ailenizin şansı ile kazanç gelebilir • Otur
duğunuz yer sabit kalmayabilir • Sigortaya karşı antipati veya
aşın endişe duyabilirsiniz • Ölüm korkunuz yüksektir • Düşgücü
olmayan araştırmacı bir yapıdasınız.
OGLAK 9. EVDE
İleri yaşlarda, ileri eğitim, dini anlayış veya kültürel faaliyetleriniz
artabilir • Güzel sanata veya eğitime karşı cesaretlendirilmemiş
olabilirsiniz • Sizin için kazanılan bilgi kullanılır olmalıdır •
Yüksek eğitim ve öğretimi kullanmak sizin için kısıtlı olabilir.
OGLAK 10. EVDE
Babanız ile ilişkileriniz kısıtlı ve sınırlıdır
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•

Babanızı kaybedebilir

veya ondan dolayı sorumluluklarla çevrelenebilirsiniz • Güçlü
mesleki amaçlar, veya otorite kadar güvenlik getiren işleri
seçersiniz • Amaçlarınıza ulaşmanız uzun zaman alabilir.
OGLAK 1 1 . EVDE
Arkadaşlarla ilgili sorumluluklarınız olur • Kısıtlamalar veya
sınırlamalarla karşılaşabilirsiniz • Arkadaşlarınız sayıca az olabilir
veya daha yaşlı yada sizden daha olgun olabilirler • Kendinizin
arkadaşsız olduğunu düşünebilirsiniz • Mutluluğu veya eğlenceyi
yanlış algılamanız mümkün.
OGLAK 12. EVDE
İsteyerek veya istemeyerek çoğu zamanınızı yalnız geçınrsınız
fakat yalnız kalmaktan korkar ve kaçınmaya çalışırsınız •
Eşinizin kronik bir hastalığı olabilir • Hafızanızı zorlayacak olay
larla sıkça karşılaşabilirsiniz • Uykunuz sorunlu olabilir.

KOVA BURCU EVLERDE

KOVA YÜKSELEN BURÇ ( 1 . EVDE)
İnatcı sayılırsınız • Bünyeniz oldukça kuvvetlidir, özellikle ba
caklarınız güçlüdür • Sizin için iyi veya kötü huylarınızı birden
terk etmek güçtür • Zihinsel_ dengeniz, süprizler ve anormal
olaylar karşısında sakin davranmanızı sağladığı gibi, nadiren
korkmanıza ve baskıya uğramanıza neden olur • Statü, güç ve
zenginlik gibi sosyal tuzaklardan etkilenmezsiniz • Tutarlı ve
sakin sayılırsınız ama beklenmedik çıkışlarınızı kontrol etmeye
çalışın • Tartışmacısınız • Geçmiş ve gelecek hakkındaki fi
kirleriniz sizi bugünden ve bulunduğunuz toplumun belirli bir
kesiminden uzaklaştırabilir • Dizayn ve müzik kadar fen ve sos
yoloji ile de ilgilisiniz.
KOVA 2. EVDE
Öncelikli saydığınız işler ve diğer sıraladıklarınızın ani
değişikliklere uğraması sizi fazlasıyla incitir • Kişisel hürriyetinizi
zenginlikle bağdaştırır ve bunu elde etmek için para ve mal ka
zanmaya çalışırsınız • Ekonomik statünüz ani değişikliklerle
sarsılabilir.
KOVA 3. EVDE
Bilgiyi ezberleme yeteneğiniz yoktur ve bundan dolayı ez
berledikleriniz aniden zihinden kaybolabilir bu da sizin bilgileri
denemenizi ve kullanmanızı zorlaştırır • Yapınız itibarı ile sakin
oturmak size zor gelir • Buna karşı sosyal fakat bağımsız bir
kişiliğiniz vardır.
KOVA 4. EVDE
Çocukluk dönemlerinde tahmin edilemeyen ve alışılmışın dışında
olaylar yaşamış olmalısınız • Büyüdüğünüz yerden çok farklı bir
yerde ve gençlik yıllarınızda öğrendiğiniz yaşam sitilinizden farklı
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bir hayat sürersiniz • Değişik dizayn ve mimariden hoşlanırsınız
• Evinizi arkadaşlarınızla paylaşmaktan memnunluk duyarsınız.
KOVA S. EVDE
Alışılmışın dışında bir aşk anlayışınız vardır • Arkadaşınız
aşığınız olabilir veya tam tersi görülebilir • Yaratıcı becerileriniz
oldukça değişik ve orjinal olabilir • Çocuklarınız size göre
değişik olabilirler • Aynca çocuklarınızın değişik eğlence zevk
lerinin olması olasıdır.
KOVA 6. EVDE
Sizin için çalışma ortamı kişisel özgürlük getirmelidir • Sıksık iş
değiştirme ihtimali yüksektir •Süre gelen alışılmış düzenli işlerde
çalışmanız zordur, değişik işlerde çalışırsınız • Şartlar sizi hırslı
olmaya zorlar • Sağlığınız konusunda muhafazakar değilsinizdir
• Fiziksel kondisyon gerektiren koşullar yaratmaya çalışırsınız.
KOVA 7. EVDE
Sizin için uzun süreli ve alışık bir evlilik yapmak zordur • Ha
reketleriniz ve
görünüşünüzden dolayı başkaları tarafından
değişik olarak yorumlanırsınız • Alışılmışın dışında değişik bir
evliliğiniz veya iş ortaklığınız olabilir • Tanımadığınız ve size ya
bancı olan kişiler, karşınızda kendilerini rahat hissederler.
KOVA 8. EVDE
Gizli olaylara ilgilisiniz • Yaşam, ölüm ve evren sizin için bir gi
zemdir ve siz bu gizemdeki yerinizi merak edersiniz •
Araştırmacı ve teknolojik becerilere sahipsiniz • Finans, gelirler,
borsa ve bankacılığa ilginiz vardır.
KOVA 9. EVDE
Sizin dini ve felsefi görüşlerinizi tahmin etmek çok zordur • Sos
yal ve politik olaylar ilginizi çeker • Fikir ve düşüncelerinizde
çok tutucu veya fanatik olabilirsiniz • Karşınızdaki insanların
görüşlerini sezgisel yoldan anlayabilirsiniz.
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KOVA 10. EVDE
Beklenmedik veya kendi isteğinizle yarattığınız olaylarla değişen
hayat şartlarının üstesinden gelmek sizin için kolay sayılır • İş
seçiminiz; tıp, bilgisayar, iletişim araçları veya teknoloji ile iç içe
olabilir.
KOVA 1 1 . EVDE
Uzun süredir görmediğiniz dostlarınızla sanki hiç ayrılmamışsınız
gibi ilişkinizi devam ettirebilirsiniz • Arkadaşlarınızı organize
edebilme yeteneğine sahipsiniz • Sizin için; arkadaşları bu tip in
sanlardır veya genelde böyle insanlarla birlikte olur demek im
kansızdır.
KOVA 12. EVDE
Sağlığınız kötü olabilir bunun dışında yaşadığınız şartlar içinde
nasıl rahatlıyabileceğinizi öğrenmeye zorlanmışsıruzdır, ve bunu
çoğunlukla başarırsınız • Daha çok arkadaşlarınızı ilgilendiren
gizli toplum veya aktivitelerde yer almanız olasıdır • Otoriteye
yada geleneklere bilinçsizce güvenirsiniz.

BALIK BURCU EVLERDE

BALIK YÜKSELEN BURÇ ( 1 . EVDE)
Kolaylıkla başkalarının karakterini anlayabilir ve çabuk
özdeşleşirsiniz • Güçlü olabilirsiniz • Şevkatlisiniz • Kolay in
cinebilir • Kaçamak yerine direk yüzleşmeyi tercih etmezsiniz •
Görünüşünüzde gizem veya parlaklık vardır • Hayalci ola
bilirsiniz • Hayatı olduğundan çok olmasını istediğiniz gibi
görme eğilimindesiniz • Sanatsal beceri • Ruhsal • Seyahati,
dansı ve sporu seversiniz • Ortalamanın altında boy, müptela
olabilen bir mizaça sahipsiniz • Değişen koşullara ve diğerlerinin
isteklerine adapte olmakta zorluk çekmezsiniz.
BALIK 2. EVDE
Değer verdiklerini korumalısınız veya daha tehlikeyi fark et
meden onları kaybedebilirsiniz • Maddi olayları düzenli tutmada
zorluk çekersiniz • Öncelikleri belirlemede güçlük çekebilirsiniz
• Babanızdan aldığınız yardım esas ihtiyaçınız olmayabilir.
BALIK 3. EVDE
Sezgili birisiniz • Zihinsel tembellik görülebilir • Babanızın işi
okyanusla, fotoğrafçılıkla, ayakla,
azınlık gruplar veya
müesseseleştirmekle ilgili olabilir • Kardeşini kaybetme ihtimali
veya uyuştunıcu bağunJısı olma ihtimali görülebilir • Zihinsel
kargaşalar yaşayabilirsiniz • Gerçek isminiz yerine lakap kul
lanmayı tercih edebilirsiniz. • Teknelerden sürat motorlarından
hoşlanıyorsunuz.
BALIK 4. EVDE
Adapte olabilirsiniz • Başkaları tarafından kullanılma ihtimaliniz
yüksektir • Çok çabuk şaşırır ve heyecanlanırsınız • Ebe
viyeniniz özürlü olabilir veya uyuşturucu yada alkole bağunlı ola
bilir • Deniz kenarında veya üzerinde yaşar, yada yaşamak is-
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tersınız • Çocukluğunuz veya aile yaşamınız sırdır ve oldukça
karışık olabilir.
BALIK 5. EVDE
Gizli aşk yaşarsınız • Azınlık gnıptan biriyle veya uyuşturucu
kullanan biriyle aşk yaşayabilirsiniz • Çocuğunuzla ilgili so
nınlarınız olur veya evlat edinmek zonında kalabilirsiniz • Aşkta
aldanma veya kaybetme tehlikesi olabilir • Tatilleriniz deniz
kenarında olmalıdır • Yaratıcısınız • Kaygıya çabuk düşebilin bi
risiniz.
BALIK 6. EVDE
İşiniz denizi, azınlık gnıpları, özürlüleri, fotorafcılığı veya tıbbı
içerir • Yanlız çalışırsınız • İşinizde sommluluklarınızı
haurlamakta güçlük çekersiniz • İşle ilgili gizlilik veya sah
tekarlık yaşamanız mümkün • Hastalık hastası veya teşhisi zor
hastalık görülebilir • İlaçlara karşı hassas birisisiniz.
BALIK 7. EVDE
Başkalarına karşı cazibeli, aldatıcı veya gizemli görünebilirsiniz
fakat gerçek kişiliğinizi veya görünüşünüzü hatırlamak veya an
latmak zordur • Özürlü veya alkol bağımlısı olabilirsiniz •
İlişkilerde gerçekci olmayan beklentiler güdersiniz veya al
datmaya meğillisiniz.
BALIK 8. EVDE
Ödemeler konusunda zorlanıyorsunuz • Mirasta aldatılabilirsiniz
• Eşinizin mallarını kaybetme ihtimaliniz var • Kardeşinizle ilgili
önemli bir sanın yayamanız mümkün • Zihinsel hasta veya
uyuştunıcu veya alkol bağımlısı olabilirsiniz • Hayallerinizi şartlı
kurarsınız.
BALIK 9. EVDE
Zihinsel yönden hassasıruz, bazen zeka karışıklığı yaşarsınız •
Din ve ruhsallığa eğilimlisiniz • Yabancı bir ülkede yada yabancı

224

biriyle düş kırıklığı yaşamanız olası
ülkelerle ilişkileriniz sır gerektirebilir.

•

Mahkemeler ve dış

BALIK 1 0 . EVDE
Deniz kıyısında oturan veya okyanusla ilişkisi bulunan biriyle ev
lilik olabilir • Babanızın çevreniz tarafından yanlış algılanması
mümkün • Çevrenizde sır olabilece bir çok olay dönebilir • Ter
kedilme korkunuz var• Otoriter kimselerle ilişki kurmak sizin
için zordur • Özürlülere veya kötü dunımdaki kimselere yardım
eder bir yapıdasınız.

HALIK 1 1 . EVDE
Arkadaşlarla ilgili aldatma görülebilir • Başkalarına ilham veren
v e l ı atta bilinmeyen konular hakkında çabuk bilgi edinebilen bi
rısısınız
•
Arkadaşlarınız
veya
işçileriniz
alkole veya
uyuşturucuya bağımlı veya kanunsuzlukla ilgili olabilirler • Ken
dinizin olmayan bir çocuğun sonımluluğunu alabilirsiniz.
1 2 . EVDE
Rüyalarınız, suçluluk duygusuna ve geçmişe karşı hassas olabilir
ve bunlardan kolay yararlanabilirsiniz • Eşinizin hastalık hastası
veya teşhisi zor bir hastalığı olabilir • Eşinizin işi sır, kanunsuz
olaylar, denizcilik, fotoğrafçılık veya azınlık gnıpları il
gilendirebilir.

HALIK

GEZEGENLER BURÇLARDA

AY BURÇLARDA

AY KOÇ'DA
Duygularınızı fiziksel tecıilbelere dönüştürmek istersiniz • Fi
ziksel ihtiyaçlarınızın çabucak yerine gelmesini istersiniz •
İhtiraslısınız • Enerji dolusunuz • Maceracısınız • Günlük prog
rama uymakta zorlanırsınız • Kendinizi uzun vadeli vaadlerle
tuzağa düşüıiilmüş hissedersiniz • Sabırsızsınız • Tez canlısınız
• Çabuk sinirlenen bir yapıdasınız • Saldırgansınız • Hızlı ve
bazen dönek bir mizaçlısınız • Dinamiksiniz • Kendinize fazla
güvenirsiniz • Hakimiyet altına girmek sizi aşırı rahatsız eder •
Fikir alma ve yönetilme size zor gelir • Kendinize karşı
hoşgöıiilüsünüz • Dikkatsizsiniz • Delice cesur davranabilirsiniz
• Güvenilir birisiniz • Cömertsiniz • Parlak fikirleriniz var.
AY BOGA'DA
Acımanın açıkca ispat edilmesini istersiniz • Tutucu fikirleriniz
vardır • Fiziğiniz güçlüdür • Maddesel konfor ararsınız • Sosyal
statü ve varlık arasınız • Ev gereçleri veya aile kunımundan çok
sosyal olaylar ilginizi çeker • Kunıluşlara girmek için zor
lanmadan hoşlanmazsınız • Sakinsiniz • Durağansınız • Gururlu
yada yanına yaklaşılamaz gibi göıiilebilirsiniz • Kin tutabilirsiniz
• Kendi kendine yeter bir havanız var • Sözünü tutmayanlar ve
tutarlı olmayanlardan nefret edersiniz • İşler kötü gittiğinde ka
bullenmekten hoşlanmazsınız.
AY İKİZLER'DE
Duygusal olarak çözümselsiniz
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•

Konuşkansıruz

•

Kıvrak

zekanız var • Meraklısınız • Sürekli ceşvik ararsınız • Bilginizi
paylaşmaya isceklisiniz • Her zaman olayı kavramaz veya de
caylara dikkac ecmezsiniz • Düalisc • Sır saklarsınız • Dış
görünüşce mutlusunuz fakac içinizde yanlızlık duyguları olabilir •
Sırları, gizemli olayları ve bulmacaları seversiniz • Nazik bir sinir
sisceminiz var • Doymak bilmeyen bir okuyucusunuz • Ani ka
rarlar verirsiniz • Fazla inceleme fiziksel zevkinizi bozabilir •
Her hangi bir şeyin üzerinde konsantre olmakca zorluk çekersiniz
• Çevrenizde değişikliğe iheiyaç duyarsınız.
AY YENGEÇ'DE
Sezgileriniz güçlüdür • Kendi kendinize yecerlisiniz • Fiziksel
olarak güçlüsünüz • Yaratıcısınız • Çoğu zamanınızı beraber
geçirdiğiniz kişilerin eleştirilerinden çabuk incinebilirsiniz • Duy
gusal güven ararsınız • Sahip çıkıcısınız • Tembellik, teşvik ek
sikliği sizde organizasyonsuzluk ve kaçamak yapmaya neden
olur • Utangaç ve pasifsiniz • Misafirperversiniz • Soy ağacına
ilgi duyarsınız • Her hangi bir şeyi üstlenmekten nefret edersiniz
• Ailenizle kuvvetli bağlarınız vardır • Yiyeceği duygusal ara
bulucu gibi kullanırsınız • Ev hayauridan hoşlanırsınız • Aşın
duygusal hoşgörü ve abartmanın türlü şekiline düşkünsünüz.
AY ASLAN'DA
Yüce gönüllüsünüz • İhtiraslarınız zamansız ortaya çıkar • Sa
mimiyetsizliğe varan bir abartma huyunuz var • Duygularınızı
benliğinizden ayırmakta güçlük çekersiniz • İnatcısınız • Dik
kafalısınız • İdealistsiniz • Büyük kişisel acı çekmeye kapasiteniz
var • Sadıksınız • Hatalarınızı görmekte güçlük çekersiniz •
Gereğinden fazla iddiacısınız • Sahip çıkıcı olmasanız bile
kıskançsınız • Bilinçli veya bilinçsiz yönetme arzusu duyarsınız •
Özellikle resim, heykel, kostüm ve dizayn konularında sanatsal
becerileriniz ön plana çıkar • Övünmeye ve başkaları tarafından
pohpohlanmaya eğiliminiz var • İsteklerinizin çabucak
karşılanmasını arzularsınız • Finans konularına ve yöneticiliğe
ilgi duyarsınız • Ruhanisiniz.
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AY BAŞAK'DA
Kendinizi başkalarının fikirlerine karşı sürekli savunursunuz •
Utangaçsınız • Romantizmden çok merhamete yönelen bir ih
tirasınız vardır • Mizah duygunuz alaycılığa kaçar •
Çözümselsiniz • Ciddisiniz fakat bazı zamanlarda da şaşılacak
kadar gerçeklerden uzaklaşırsınız • Genelde en iyi bildiğiniz ko
nuda yaratıcısınızdır • Kolayca adapte olursunuz • Sömürüden
alınırsınız • Kitaplardan ve yazmaktan hoşlanırsınız • En
tellektüel merakınız vardır • Titizsiniz • Seyahatten hoşlanırsınız
• Hayvanları seversiniz • Tümüyle rekabetci değilsiniz •
İdealistsiniz • Düşünce ve hislerinizi açıkça söylersiniz.
AY TERAZİ'DE
Yanlız yaşamaya eğilimli değilsiniz• Çok ihtiraslı olmasada ro
mantiksiniz • Duygusal uzlaşmadan nefret edersiniz • Başkaları
tarafından desteklenerek uyarılan başarılarınız vardır • Birlikte
çalışmaya isteklisiniz • Sevilmek ihtiyacı duyarsınız • Bazen ma
nevraları uygulamaktan çok planlamakta başarılısınız • Estetik
zevkleriniz vardır • İyi giyinmekten hoşlanırsınız • Kitap, sanat
ve müzikten hoşlanırsınız • Hukuk ve kanuni olaylarla or
talamanın üzerinde bir oranda uğraşırsınız • Zengin ye
meklerden hoşlanıyorsunuz.
AY AKREP'DE
Seks yönünüz güçlüdür • Ruh haliniz birden geniş değişiklikler
gösterir • Kontrol etmekten· hoşlanırsınız • Şaşırtıcı zorlukların
üzerinden gelme kabiliyetiniz vardır • Sır saklarsınız • Başkaları
hakkında bilgi almaya ilgi duyarsınız • Kavgacısınız •
Bırakılması zor istenmeyen huylanruz vardır • Çözümünü
düşünememiş olduğunuz olaylar karşısında yada olay hakkında
size hiç birşey anlatılmadığında fazlasıyla paniklersiniz •
İnsanlarla iyi uyuşan bir duygusal karakteriniz var • Ölümden
sonraki yaşam ile ilgiden ziyade bu dünya zevkleri ile daha il
gilisiniz • Akıllı bir mekanikci veya iyi bir zanaatkarsınız •
İçgüdüleriniz kuvvetlidir.
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AY YAY'DA
İdealistsiniz • Romantiksiniz • Maceracı ve risk alan bir yapınız
var • Cömertliğiniz sömürülmenize ve incinrnenize sebep olur •
Açık ve düıiistsünüz • Fazla samimi olmaya eğiliminiz var •
Sabırsız ve kararsızsınız • Değişikliğe adapte olabilirsiniz • Taklit
ve rol yapmaya yeteneklisiniz • İsteklerinizin çabucak
yapılmasını arzularsıruz • Kendinizden daha güçlülerden et
kilenirsiniz • Tiyatro, sanat, mimari ve dizayn ilginizi çeker •
Bağımsızlık ararsınız • Sevgili ofmaktan daha iyi arkadaşlık ku
rarsınız • Ruhanisiniz • Bilgi ve zekaya saygı duyarsınız.
AY OGLAK'DA
Pratiksiniz • Gelenekselsiniz • Kendinizle aynı göıiişte ol
mayanlarla ilişki kurmakta güçlük çekersiniz • Aşırı endişeye
eğiliminiz vardır • Plana ihtiyaç duyarsınız • İlişkilerinizde ne
rede durduğunuzu bilmek istersiniz • Kuvvetli amaçlarınız vardır
• Hırslısınız • Fiziksel hastalıklar veya zihinsel depresyonlarda
duygusal rahatlama sonuçları çıkarmakta zorlanıyorsunuz • Duy
gusal problemleri aşmakta zorluk çekersiniz • Karşı cinsle
(özellikle kadınlarla) ilişkilerinizde problemler veya en
gellemelerle uğraşırsınız • Materyalistsiniz • Meslekte veya· top
hımda göze çarpmak istersiniz.
AY KOVA'DA
Duygusal olarak çözümsel ve tarafsız davranırsınız • Duygusal
olmadan hoşgörülü olabilirsiniz • Nadiren huysuzlaşırsınız •
İdealistliğinizle övünürsünüz • İyimsersiniz • Sosyal bir yapınız
vardır • Birçok arkadaşınız ve tanıdığınız vardır • İyi bir
yönetici , vakıf kunıcusu ve fon toplayıcısı olabilirsiniz • Krizleri
ve zihinsel özürü olanları yatıştırmaya yönelik özel bir ka
biliyetiniz vardır • Kuvvetli bir kişiliğiniz var • Dışa dönüksünüz
•
Toplumun radikal fikirlerinden ziyade geleneksel yapısına
yakın olmanız dahi bağımsızlığınızı hiç bir şekilde engellemez •
Bazen biraz kıskanç olabilirsiniz • Tekdüze işlerden çabuk
sıkılırsınız.
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AY BALIK'DA
Duygusalsıruz • Eğer kendi idealleriniz fikirlerinizle çatışıyorsa
gerçeği görmekte hatta daha çok kabul etmekte güçlük
çekersiniz • Kuvvetli bir hayal gücünüz var • Romantik ve ide
alistsiniz • Duygusal olarak bağımsız ve fazla kişisel özgürlük is
teyen kişilerle iyi ilişkiler kuramazsınız • Başkalarının etkisinde
kaldığınızda içten incinebilirsiniz • Utangaçsınız • Tanıtım sizin
için önemlidir ve özen gösterirsiniz • Müptela olabilen bir ta
biyatınız vardır • Heyecanlanmaya yatkınsınız • Mükemmel bir
teorisyen olabilirsiniz • Sanatsal yönünüzün yanında ruh
sallığınızla da ilgi çekersiniz.

MERKÜR BURÇLARDA

MERKÜR KOÇ'DA
Anında karar verme yeteneğiniz var • Kendinizi ifade etmede ar
zulusunuz • Sürüncemeli tartışmalardan ve konulardan
kaçınırsınız • Fikirler ve fikirlerin ifadesi; kurnazlık ve incelikden
yoksundur bu nedenle patavatsız olabilirsiniz • Fikirlerinizin iyi
kullanılamamasında organizasyon yokluğu çekersiniz • Keskin
duygı°ilara sahipsiniz • Çabuk kızan bir yapınız var • Öğrenmek
sizin için önemlidir çünkü böylelikle çabukluk ve pratikliğiniz ne
çıkar.
MERKÜR BOGA'DA
Kolay kolay fikirlerinizden ve kararlarınızdan vazgeçmezsiniz •
Düşünce tarzınız bir yapı, bir plan içinde ve tutucudur • Fi
kirleriniz pratik olduğu kadar yapıcıdır • Pratik uygulamalar sizin
için en verimli öğrenme şeklidir • Fiziksellikde ve zihinsellikde
daima en pratik yolu seçmek istersiniz.
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MERKÜR İKİZLER'DE
Birbirini takip eden, akıcı fikirlere sahipsiniz • Akıcılığa ara
verdiğiniz zaman konsantrasyon zorluğu çekersiniz • Zeki bi
risiniz • Tane tane ve anlaşılır bir komışma tarzınız var • Ko
laylıkla çileden çıkarsınız • Duygularınız (algılarınız) derinlikden
yoksun olabilir • Öğrenmede sebatsız ve önceden kestirilemez
davranışlar gösteriyorsunuz • Çok yönlü zihinsel ve mekanik be
cerilere sahipsiniz • Sürekli teşvik edilmek isteği duyarsınız • Bu
sizde bir alışkanlık yaratmıştır.
MERKÜR YENGEÇ'DE
Başkalarının fikirlerini almaya ve yansıtmaya yatkınsınız • Sezgili
ve çözümsellikden ziyade içgüdüselsiniz • Tarafsızlığınızı sez
gileriniz ile başarırsınız • Fikirlerinizi ifade etmeye ihtiyaç du
yarsınız • Öğrenme kabiliyetiniz duygusal olarak hazır olmanıza
bağlıdır.
MERKÜR ASLAN'DA
Sabit fikirli ve inatcısınız • Çoşkulu birisiniz ve kuvvetli hayal
gücüne sahipsiniz • Kızgınlık yada ters gelen fikirleri red eder
ken tepki görür, engellenirsiniz • Gerektiği zaman konsantre ola
bilirsiniz • İfadeleriniz kendinize özgün ve oldukça dramatiktir •
Yazı yazmayı ve okumayı çok seversiniz • Entellektüel bir
görünümünüz var.
MERKÜR BAŞAK'DA
Yapınız iletişime açıktır • Araştırmacı ve çözümleyici birisiniz•
Başkaları tarafından etkilenmeye açık bir yapıdasınız • Çabuk
öğrenme yeteneğiniz, organizasyon ve satış kabiliyetinizi arttırır
• Matematiksel, mekanik veya artistik becerilere sahipsiniz • Pra
tik olmaktan hoşlanıyorsunuz • Hayalgücünüz geniştir ve may
mun iştahlı olabilirsiniz fakat geleneksel fikirlere saplanırsınız.
MERKÜR TERAZİ'DE
Entellektüel ve meraklı birisiniz • Ciddi bilgiden hoşlandığınız

23 1

gibi dedikodu da seversiniz • Mesleki eğiliminiz yazı yazma,
tartışma, müzik, sanat veya tasarıma yönelikdir • Düşünce ve fi
kirler de tarafsızlığı yeğlersiniz • Fiziksel saldırganlığınız ve
uyumsuzluğunuz, arzu ve öğrenme kaabiliyetiniz ile dunılur.
MERKÜR AKREP'DE
Zekice entellektüel maceralar ararsınız • Saplan tılı veya inatcı
olabilirsiniz • Düşünceleriniz duygusallıktan etkilenmez ve
düşünceleriniz duygusallığı keskinleştirir • Bildiklerinizi değil
yaptıklarınızı
önemsetebilme
kabiliyetine
sahipsiniz
•
Çözümleyicisiniz • Şüphecisiniz, fikirlerinizi ve düşüncelerinizi
açıklamakta çoğu zaman isteksizlik duyarsınız.
MERKÜR YAY'DA
Çoşkulu, uyum sağlayabilen kavram yeteneğine s. ıl ıipsiniz • Çok
geniş ilgi alanlarınız olacaktır • Ortamlara ,.c kontılara çabuk
uyum sağladığınız gibi çabuk da öğrenirsiniz • E n ivi öğrenmeyi
seyahat ederken, değişik insan ve kültü rlerle y:ısadığınız de
neyimlerle elde edersiniz • Kendinizi doğrudan ,.c acıkca ifade
etmeyi seversiniz • Detaya saplanma eğilimleri nizde aşırılık
görülebilir • Konuşkan birisiniz.
MERKÜR OGLAK'DA
Bilginizi kişisel çıkarlarınız ıçın kullanmak istersiniz • Hayal
gücünüz gerçekcilik veya pratiklik nedeniyle kısıtlıdır • Mev
kinin,
zenginliğinin veya
ilerlemenizin tehdit edildiğini
düşünürseniz en iyi fikirleri bile dinlemeden karşı çıkar ve din
leseniz bile kendi bildiğinizi okursunuz • Düzenli gelişiminiz
öğrenmeye yönelik aldığınız teşviklerle olur.
MERKÜR KOVA'DA
Kabul edilmeye zorlanmadığınız taktirde geleneksel düşünceye
saygı gösterirsiniz • Öncü aynı zamanda yenilikci ve bağnaz ol
mayan fikirleriniz vardır • Entellektüel meraklar sizi oldukça
çeker • İnatcı ve fikrinden dönmeyen bir yapınız vardır •
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Öğrenme yetenegınızın hızı değişkendir • Düşünce ve dav
ranışlarınızda ani ve kesin değişiklikler yapabilirsiniz • Bilimsel
bir kişiliğiniz var.
MERKÜR BALIK'DA
Zihinsel oluşumunuz, duygusal duru munuzdan etkılcnir • İhtiras
veya idealizim mantığınızı hükümsüz kılar • Değişken birisiniz •
Gerçek dışı konular ilginizi çekecekt ir • Ruhsal, ya ratıcı. sanatcı
bir yapınız ve matematiksel yetenekleriniz ,·ardır • Bazen
düşünüldüğünden
daha fazla
sağduyulu
olur<;umız
•
Yönlendirilmeye gereksinim duyarsınız.

VENÜS BURÇLARDA

VENÜS KOÇ'DA
İlişkileri hevesle benimser, kabul edersiniz • B a zen başkalarına
olan sevginizde veya ilişkiniz zorlayıcılığ:i , saldırganlığa kadar gi
debilir • Arkadaşca tavırlar içerisindesiniz • Cazibeniz k:ırm:ışık
değildir (yalındır) • Heyecanlı ve atc�li siniz • İlham gücü • Sr >s
yal hayatında sakin ve rahatı aramayan yapıdasınız.
VENÜS BOGA'DA
Duygusal • Hassas • Sosyal ilişkileriniz arkadaşcadır ancak u ı a :�
durmayı tercih edersiniz • Müzik, sanat, yemek ve güze:
şaraptan hoşlanırsınız • Sosyal ilişkilerinden bilinçli veya
bilinçsizce yararlanmaya eğilimlisiniz • Anlayışlı • Dalkavuk •
Güvensizlik duygunuz tahakküme neden olabilir.
VENÜS İKİZLER'DE
Flörtcü, hafif meşrep birisiniz • Sosyal uzman olabilirsiniz •
Çeşitli, geniş ilişkilerin varlığından esinlenir ve ilişkilerinizi bu
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örneklere benzetirsiniz • Sosyal olarak; zekice düzenlenmiş ilişki
ve iletişiminiz, fiziksel veya duygusal tatminlerinizden daha
önemlidir • Organizasyon düzenlemekte başarılısınız • Zeki bi
risiniz.
VENÜS YENGEÇ'DE
Aile içinde sosyal olmayı seven birisiniz • İlişkileri
yönlendirmede duygusal davranırsınız ama utangaç değilsiniz •
Kendi içinizde intizamsızsınız • Sıcak kanlı birisiniz • İhtimamlı,
dikkatli, kederli ve endişeli bir yapınız vardır • Fazlasıyla kıskanç
olabilirsiniz • Yaratıcı • Haris koleksiyoncu • Misafir perversiniz
• Tarih, özellikle aile tarihine ilgilisiniz.
VENÜS ASLAN'DA
Dışa dönük,toplu halde yaşamayı seven birisiniz • Sosyal mev
kiden, çok etkilenmeye açık yapıdasınız • Hayırsever • Sosyal
aktiviteleri yönetmek istersiniz • Sanat ve tasarımda ka
biliyetlisiniz • Samimi ve fazla heyecanlı yapınız var • Sadık bi
risiniz • Tanıdıklarınızı ve arkadaşlarınızı cezbedersiniz •
Görkemli giyinmeyi seversiniz.
VENÜS BAŞAK'DA
Bazen sosyal olarak kısıtlanırsınız • İşleri kolaylaştırır ve aynı
zevkleri paylaştığınız insanlarla çabucak kaynaşırsınız • Sadece
sosyal ilişki olsun diye ilişkiye giren bir kişi değilsiniz • Bu
yüzden az fakat kalıcı arkadaşlıklarınız olur • Başkalarını
düşünen ve onlara yardım eden birisiniz • Hemen her konuda
pratik ve idealist davranırsınız.
VENÜS TERAZİ'DE
Kuvvetli işbirliği ruhuna sahipsiniz • Sosyal stratejileriniz dip
lomatik davranışlarınızla pekişir • Baskı altında olmadığınız za
manlar oldukça romantik davranırsınız • Israrcı olabilirsiniz •
Hafif meşrep birisiniz • Sanat veya müziğe eğiliminiz var •
Hukuk ve sosyal ilişkiler konularına oldukça ilgilisiniz • İyi dav-
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ranışları taktir eder ve bu tür davranan insanlarla birlikte ol
maktan hoşlanırsuuz.
VENÜS AKREP'DE
Toplu halde yaşamayı ve kalabalık ortamları seversiniz • Baskı
kurmaktan hoşlanıyorsunuz • Kıskanç ve kontrolu elde tutmak
isteyen birisiniz • Tekdüzey ilişkilerinize canlılık kazandırmaya
eğilimlisiniz • Sosyal güdüleriniz kesin, direkt ve amaca
yöneliktir • Söylevlerinden açık ve hileye sapmayan birisiniz •
Başkalarına samimi ilgi gösteren birisiniz.
VENÜS YAY'DA
Dürüst ve açık sözlü olmaya çalışırsınız • Sosyal olduğunuz
kadar politik ve idealist birisiniz • Geniş bir toplum çerçevesinde
devamlı uyarıcı ve geliştirici ilişkiler ararsınız • Karmaşık ol
mayan arkadaşlıklarda daha başarılı ve verimli olabiliyorsunuz •
Mizah anlayışınız oldukça gelişmiştir • Yapınız ruhani veya fel
sefi fikirlere daha yatkındır.
VENÜS OGLAK'DA
Aşk maceralannıza kısıtlamalar ve engeller gelebilir • Genellikle
çok konuşan, dildöken veya kendiliğinden sosyal olabilen bir
kişi değilsiniz • Tedbirli davranmak sizin için önemlidir • Red
edilmekten çok korkarsınız • Bu nedenle önce davranmak is
tediğiniz olur • Mizah gücünüz fazla gelişmiş değildir • /sessiz
görünür fakat gerektiğinde de çok sert olabilirsiniz •
İlişkilerinizde daha fazla ilerlemek için çevrenizdeki insanları kul
lanmak isteyebilirsiniz • Resmi ilişkilerden ve resmi giyimden
hoşlanırsınız • Yeni kurduğunuz ilişkilerde daima bir mesafe
kurar ve bunu korumaya çalışırsınız.
VENÜS KOVA'DA
Sosyal ilişki ve davranışlarınız geniş bir yelpazeyi kapsar • Sosyal
olarak kabul edilmek istediğinizde bu konuda yaşayabileceğiniz
sınırlandırılmalardan hoşlanmazsınız • Beklenmedik ve sıra dışı
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arkadaşlıklar kurarsınız • İhtiraslarınız; fiziksel ihtiyaçta olduğu
gibi, insani prensiplerinizin veya nıhani iradenizin uygunluğu ile
canlanır.
VENÜS BALIK'DA
Duygusal dunımunuz sosyal olmanızı etkileyecektir
•
Başkalarına ait kunıluşlarda çalışmaktan hoşlanırsınız •
Başarısızlığa uğrayan ilişkilerden çok incilir, yeni ilişkilere gir
meniz zorlaşır ve isteksiz olursunuz • Merhametli yapınız,
ayırtetmeyi (seçici olmayı) zorlaştınr • İstismarcıları kendinize
cezbediyorsunuz.

MARS

BURÇLARDA

MARS KOÇ'DA
Sıkı çalışır ve meşgul olmayı seversınız • Cesur , kendinize
yönelik eleştiri !ere karşı hassassınız • Spor ve fiziksel ha
reketlilikden hoşlanırsınız • İlhamlı, saldırgan, kavgacı birisiniz
•
Başkalarının coşku ve enerjisine ayak uydunırsumız •
Bağımsız bir tabiatınız vardır.
MARS BOGA'DA
Yaptığınız işlerin sızın ıçın mutlaka bir amacı olmalıdır •
Çalışmalarınızdan elle tunılan sonuçlar ve ödüllendirilme bek
lersiniz • Fiziksel rahatlık ve keyifden hoşlanırsınız • Sabırlısınız
• Sanatsal ilgi veya becerileriniz vardır • Fiziksel olarak güçlü
veya dayanıklısınız • Toprakla yada büyüyen gelişen konularla
uğraşıyı seversiniz.
MARS İKİZLER'DE
Enerji ve çabalarınız; yeni fikirler ve iletişime yöneliktir
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•

Sinirsel

enerji • Değişik uğraşlarla fiziksel aktivitelerinizi sürdürürsünüz •
Organizasyon kabiliyetiniz iyi seviyededir • Dedikodu yada
önemli olmayan detaylardan fazlaca zevk alan birisiniz.
MARS YENGEÇ'DE
Fiziksel enerjiniz o anki duygusal dunımumız tarafından kontrol
edilir • Aile ve ev faliyetleri için fiziksel enerjinizin çoğunu kul
lanırsınız • Kıskançsınız • Hükmeder bir tabiatlısınız • Yapınızda
yaratıcılık, sanatla uğraşanlarınızda ise takipcilik gözlenir • Kol
leksiyondan hoşlanırsınız.
MARS ASLAN'DA
Bonkör sayılırsınız • Jest yapmayı seven birisiniz • Proje
üretmede dahiyane tavırlarınız vardır • Sizde ilham eksik olmaz
• Azimlisiniz • Egonuzun işe karışması bazen başarılarınızı en
gelleyebilir • Yaratıcı yeteneğiniz vardır • Dünyevi detaylardan
hoşlanmazsınız • Sanatsal yeteneğinizi göz ardı etmeyin.
MARS BAŞAK'DA
Değişken zihinsel ve mekanik becerilere sahipsiniz • İlgileriniz
yazı yazmaya, öğretmeğe, sağlığa, iç dekorasyon yada modaya
yönelikdir • Kendine dönük ilgi alanlarınız olabilir • Or
ganizesiniz ve enerjinizi aynı anda birçok uğraşa yöneltmekten
hoşlanırsınız • İdeallerinizi takipde enerjik yapınız ön plana
geçer.
MARS TERAZİ'DE
Kuvvetli ve yoğunlaşmış enerjiniz genellikle başkaları tarafından
yönlendirilir • Hukuk, sanat, desen ve müziğe kabiliyetlisiniz •
Stratejist • Sorunlarınıza saldırgan bir tavırla yaklaşırsınız •
Güçlü bir işbirliği nıhuna sahipsiniz.
MARS AKREP'DE
Fiziksel enerjiniz duygusal isteklerle harekete geçer • Çabalarınız
yoğun ve mutlaka bir amaca yöneliktir • Birşey yaparken gerçek
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nedenleri saklayabilirsiniz • İntikamınızı hükmederek ve
kıskançlıkla alırsınız • Mükemmel araştırıcı ve yenilmesi güç bir
rakipsiniz • Yetenekli bir sporcu olabilirsiniz.
MARS YAY'DA
Davranışlarınız çoşkulu ve ilhamlıdır • Tezcanlı birisiniz • Uy
kusuzluk çekebilirsiniz • Değişken davranışlar ve alışkanlıklar
gösteriyorsunuz • Çabuk ve kararlı hareket edersiniz • Spor ve
diğer fiziksel aktivitelerden hoşlanırsınız • Sürekli destek ge
reksinimi, davranışlarınızı kopuk yapar ve kendinizi tekrar et
menize neden olur.
MARS OGLAK'DA
Hırslısınız ve
enerıınız kişisel hedeflere yönlendirilmiştir •
İzlenirken faliyetlerinizde daha yetkili ve hareketli olursunuz,
fakat bu sizde oldukça fazla gerilim yaratır • İş ve aşk
hayatınızda reddedilmeyi kolay kabullenmezsiniz • Bu nedenle
de oldukça inatçı ve ısrarlı davranışlarınız olabilir • Mükemmel
yönetici olabilirsiniz.
MARS KOVA'DA
Sosyalleşme kapasiteniz oldukça yüksektir • Telefonla
görüşmekten hoşlanır ve iletişim müptelası olabilirsiniz • Grup
faliyetlerine katılmayı seversiniz ve bu yönde enerjinizi sonuna
kadar kullanmaktan çekinmezsiniz • Enerji ve hareket gücünüz
önceden tahmin edilemez • Sinirlenmeye ve öfkelenmeye açık
bir yapınız vardır • Kaynak yaratmada ve organizasyonda
başarılı olabilirsiniz • Akıllı ve yenilikci birisi olarak tanınırsınız.
MARS BALIK'DA
Fiziksel enerjiniz duygusu! durumunuz ile yönlendirilir • Teşvik
ederken kolaylıkla bambaşka bir konuya teşvik edilebilirsiniz •
Dikkat çekecek kadar yaratıcısınız • Soyut kavramları fiziksel
gerçeklere dönüştürme yeteneğine sahipsiniz • Tembelsiniz ve
harekete geçmede güvensizlik hissi duyarsınız.
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JÜPİTER BURÇLARDA

JUPİTER KOÇ'DA
Normalin üstünde coşkulu ve hevesli bir yapınız var •
Büyümeniz
ve
gelişmeniz
kotrolünüzden
çıkabilir
•
Hoşgörülülük veya cömertlik sebebiyle servet kaybına
uğrayabilirsiniz • Pratik olduğunuz söylenemez • Düşünsel
yaratıcılık size ilham verecektir • Yeni fikirlere doğru
genişlemeyi istersiniz • Yaratıcı insanlara hayransınız ve anlan
takdir edersiniz • Kendinizi de yaratıcı birisi olarak görür ve her
şeyi yeniden yaptığınızı çevrenize göstermek istersiniz • Ken
dinize güvenen birisiniz ve etrafınızdaki insanlardan da aynı şeyi
beklersiniz • Başkalarının giremiyeceği risklere girmekten
hoşlanırsınız • Bu yönde gözü kapalı bir cesaretiniz vardır •
Aşırılığa kaçma eğiliminiz ve kendinize aşırı güven aşılamanız
çevrenizdeki insanları ve arkadaşlarınızı uzaklaştırabilir •
Düşüncesizce yaptığınız veya çevrenize yenilikleri ispat etme
eğiliminizden dolayı yaptığınız yatırımlardan para kaybına
uğrayabilirsiniz.
JUPİTER BOGA'DA
Genelde dış göri.inüşünüze oldukça fazla önem verirsiniz • Ge
leneksel ve ağır başlı tavırları tercih eden birisiniz • Dış, fiziksel
dünya ile daha çok ilgili birisiniz • Zenginlik ve mevki ile rahat
edebileceğinizi düşünür ve bu konuda oldukça hırslı atılımlarda
bulunursunuz • Gelişimin elle nıtulabilir sonuçlarını arayan ve
elde etmek isteyen bir tavrınız vardır • Para harcamaktan ve lüks
eşyalar almaktan oldukça zevk alırsınız • Modayı takip eder ve
bu konuda ilginç fikirler üretebilirsiniz • Materyel yönden sahip
olduklarınızı çoğaltma ve geliştirme eğiliminiz vardır • Ko
leksiyonculuk ilgi alanınızın vazgeçilmez bir parçasıdır • Eli
nizdekilerin değerini bilir ve bunların çevreniz tarafından fark
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edilmesini istersiniz • Materyale
bileceğinizi untmamalısınız.

çok

çabuk

bağımlı

ola

JUPİTER İKİZLER'DE
Bilgiye saygılı birisiniz • İlişkilerinizi planlı ve koordineli
geliştirirsiniz • Kişisel gelişiminiz seyahat ve diğer insanlarla
iletişim sayesinde olur • Felsefe, din, hukuk, tarih ve güncel po
litikaya eğilimlisiniz • İletişim kurmaktan hoşlanırsınız • Seyahat
ve gezgincilik sizi cezbeder • Entellektüel meraklarınız vardır •
Eleştirmen ve tarihci olabilirsiniz bu yöndeki yeteneğinizi kul
lanmalısınız • Çevrenizde çeşitli mesleklerden bir çok tanıdığınız
ve arkadaşınız vardır • Entellektüel tartışmaların ve hoş soh
petlerin bulunduğu ortamlar sizi çeker • Kitap okumayı ve bil
gileri kitaplardan almayı seversiniz fakat araştırmacı değilsiniz, bu
yüzden bilgileriniz yüzeysel kalabilir • Çabuk sıkılabilir ve bu
yüzden de birden çok konuyla aynı anda ilgilenirsiniz • Pratik
tecrübe yoksunluğunu her zaman hissedeceksiniz.
JUPİTER YEI\GEÇ'DE
Beslenme konusunda oldukça abartılı olabilirsiniz • Kilo almaya
müseyit bir yapınız var • Büyi.imenizin gelişimi ev ve aile
hayatının etkilerine bağlıdır • Yaratıcısınız ve girdiğiniz işlerde
verimli olabilirsiniz • Ailenize olumlu ve anlayışlı yaklaşırsınız •
Aileniz özellikle anne ve babanız size moral gelişiminiz
yönünden destek vermiş kişilerdir • İnsanlara güvenmeyi ve
sığınmayı onlardan öğrenmişsiniz • Sizin için önemli olan rahat,
huzurlu ve iyi diyalog kunılabilen bir ev ortamına sahip olmaktır
• Zorda olan arkadaşlarınızı evinizde ağırlamaktan ve onlara
moral yönünden yardımcı olmaktan hoşlanırsınız • Evinizde ge
nelde birileri olur • Evinizi toplantı merkezi olarak kullanmaktan
çekinmezsiniz • İyi bir aşcı olursunuz • Ailenizden finansyel
yardım görebilirsiniz • Rahat ve kolay yaşamaktan hoşlanırsınız
•
Evinizin dekorasyonu ile ilgilenir ve otjinal fikirler
üretebilirsiniz • Gereğinden fazla eşyanız olabilir • Paranızı dik
katli ve verimli kullanmak konusunda özel bir yeteneğiniz var.
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JUPİTER ASLAN'DA
Bir çok alanda gelişmeye karşı heveslisiniz ve davranışlarınızı bu
yönde ayarlamışsınızdır • Araştınna ve geliştinnede yetenekli bir
yapınız var • Bu yeteneklerinizi kullanmak için önünüze iyi
fırsatlar çıkabilir • Yüksek prensipler güdersiniz ve bunların
gerçekleşmesi için elinizden geleni yapmaktan çekinmezsiniz •
İlerlemeniz birazda abartılı olmanıza bağlıdır, çünkü konulan
oldukça ballandırarak anlattığınız bir gerçektir • Bire bin kat
manıza rağmen söylediklerinizi gerçekleştinnek için oldukça
enerji harcar ve sonucunu alırsınız • Bonkörsünüz.
JUPİTER BAŞAK'DA
İdealizminiz
kontrol
edilemezse,
davranışlarınıza
ciddi
kısıtlamalar getirir • İdealleriniz bazen gerçeklerin dışına taşabilir
•
Kendi gelişiminiz ile ilgili olduğunuz kadar başkalarının
gelişimi ilede ilgilisiniz • Önemsiz şeylerin üzerinde fazlaca du
nıyorsunuz • Bu yönünüz aşırı detaycılığınızdan kaynaklanıyor •
Titiz bir yapınız var fakat yanlız kendi istediğiniz ve sevdiğiniz
şeylere
karşı
•
Düşüncelerinizi
toparlamakta
güçlük
çekebilirsiniz • Bu da detaycılığınızın bir sonucu olabilir • Sos
yal yönde faal ve hareketli olmak istersiniz fakat seçici dav
ranışlarınız sizi engelleyebilir • Başkalarının fikir ve görüşlerine
gereğinden
fazla
önem
venneniz
sizi
bazen
kendi
düşüncelerinizden uzaklaştırabilir.
JUPİTER TERAZİ'DE
Entellektüel olmak hoşunuza gider ve bu yönde gelişmeyi
ararsınız • Kişisel gelişiminiz için diğer insanlardan destek ge
reklidir • Bu desteği çok kolay yakalayabileceğiniz gibi çok da
kolay kaçınıbı1irsiniz • Geliştirdiğiniz ortak gayretlerin öne
çıkması için özel bir yeteneğiniz ve kapasiteniz vardır • Adalet
duygunuz oldukça gelişmiştir • Bu nedenle hemen her keze eşit
ve uyumlu davranmaya çalışırsınız • Bu bazen suistimale
uğramanıza neden olabilir • Karşınızdaki kimselere çok çabuk
güvenmeniz yanlış anlaşılabilir.
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JUPİTER AKREP'DE
Bir konuya karşı gösterdiğiniz titizlik ılımlı ve uyumlu dav
ranışlarınızı engeller ve oldukça gergin olabilirsiniz • Fanatik
olduğunuz söylenebilir • Tabiatı ve onun güçlerini olağanüstü
algılama yetilerine sahipsiniz fakat bunu değerlendirmek sizin
için oldukça güç olabilir • Yeme alışkanlığınız gelişmiştir hatta
zevkli yemek yeme düşkünlük ve oburluk görülebilir •
Böylelikle çabuk kilo alabilir ve aynı hızda kilo verebilirsiniz •
Dengesiz beslenme vücudunuzu ve ruhsal yönünüzü verimli kul
lanmanızı engelleyecektir.
JUPİTER YAY'DA
Kişisel gelişiminiz için gerekenleri seyahat, eğitim ve iletişimle
sağlarsınız • Hasis olabilirsiniz • Davranış ve iç dünyanızda
karmaşa gözlenir• Fazla iyimser olmanız beklemediğiniz
kayıplara neden olabilir • Risklere giren bir kişiliğe sahipsiniz •
Hatta oldukça rahat ve sorumsuzca girdiğiniz riskler kayıplara
neden olduğunda kendi savunmanız önceden hazırlanmıştır •
Eğitim ve öğretimle ilgili konularda oldukça abartılı olabilir ve fa
natikçe davranabilirsiniz.
JUPİTER OGLAK'DA
Politika veya dine eğilimlisiniz • İşlerin nasıl yapıldığı ile değil
ne yapıldığı ile ilgilenmeyi tercih edersiniz • Deneyim ve ol
gunluk ile gelişimi tercih edersiniz • Muhafazakar eğilimlisiniz •
Politika ve eğitim konuları ilginizi çeker • Adaletsizliği ve dönen
entrikaları çabuk anlarsınız • Mesleğiniz veya göreviniz tarım
yada politika ile ilgili olabilir • Kendi hırsınız ve topluma karşı
hissettiğiniz sorumluluktan dolayı güç ve üne düşkün birisiniz •
Bu düşkünlüğünüz ev yaşamınızda size zorluklar getirecektir •
Aileniz sık sık anlan ihmal ettiğinizden yakınabilir • Hırsınız,
sabrınız ve organizasyon yeteneğiniz size başarı sağlayacaktır •
Sosyal olarak yüksek kişilerden yardım görebilirsiniz • Para ko
nusunda
cimri
davranırsınız
bazende
gereksiz
lüks
düşkünlüğünüzden çokca anlamsız yere para harcayabilirsiniz.
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JUPİTER KOVA'DA
Yerleşik düzeni olan kunıluşlarda çalışabileceğiniz gibi fantastik
veya alışılmışın dışında işlerede uyum sağlarsınız • Bireysel ol
maktansa gunıbun bir üyesi olarak gelişmeyi tercih edersiniz •
İnsani bir yapıdasınız • Arkadaşlıktan hoşlanan ve hoş soh
betlere katılmayı seven birisiniz • İnsanları tanunada zor
lanmazsınız • Sosyal birisi olmaya özen gösterirsiniz • Ka
rarsızlıklarınız bazen başınıza dert açabilir • Herkez için iyi olanı
düşünürsünüz ve insanlar arasında sosyal sınıflama yapmazsınız
• Yaptıklarınızdan dolayı saygı görmeyi istersiniz • Çokça ar
kadaşınız vardır ve onları sosyal konularda organize etmekten
zevk duyarsınız • Sizden beklenilmeyen ihmalkar bir yönünüz
vardır, bu yönünüzü her zaman göstermezsiniz • Enerjiniz ve
konsantrasyonunuz çabuk dağılabilir bu sizin için iyi neticeler
vermediği gibi heyecanlandırır, olaylan karıştırmanıza ve hedefi
şaşırmanıza neden olabilir.
JUPİTER BALIK'DA
Yapınız gereği çabuk incinebilirsiniz ve bundan dolayı in
cinebilirliliği göze alıp bu yönünüzü düzeltme isteğiniz vardır ve
tavırlarınız da bu yöndedir • Çabuk kırılmanıza neden olan has
saslığıruzı yenmelisiniz • Kişisel gelişiminiz duygusal gücünüze
bağlıdır • Şayet duygusal yönde gergin ve sorunluysanız oldukça
verimsiz ve isteksiz davranabilirsiniz • Sanatsal kabiliyetleriniz
gelişmiştir ama bunları öne çıkarmakta zorlanabilirsiniz • Mer
hametli olmanız bir çok kimseye yardım elini uzatmanıza neden
olur • Spritizma kabiliyeti ve nıhsal şifacılık görülebilir • Ruhsal
gücünüzü kontrol altına almayı öğrenmelisiniz • İyimser
olduğunuz kadar uyumlu ve anlayışlı davranmaya çalışırsınız.

SATÜRN BURÇLARDA

SATÜRN KOÇ'DA
Davranışların sonuçlarından kaçmadan duygularınızı yaşarsınız •
Kolay kolay pişman olmazsınız • Deneyim ve tecrübelere önem
verirsiniz • İşi şansa bırakmadan riskleri hesaplayarak başarılı
olabilirsiniz • Bu hesabı yapmakta ise oldukça usta olduğunuz
söylenebilir.
SATÜRN BOGA'DA
Karşılığını alamayacağınız bir şeyi yapmak size oldukça zor gelir
• Herşeyin değerini tayin etmek ve ölçmek istersiniz • Bu huy
sizde bir saplantı haline gelmiştir • Sert bir yapınız var • Eli
nizden geldiğince görünümünüzü de bu yapınıza uygun bir hale
getirmeye çalışırsınız • Mevki arayışı içerisindesiniz • Bu arayış
oldukça uzun ve zalunetli olacaktır.
SATÜRN İKİZLER'DE
Bilgilerinizin kullanımında düzen ve verimlilik ararsınız • Bazen
gereğinden fazla ciddi davranırsınız • İletişimde ve eğitiminizde
engeller olabilir • Duygularınızı kullanmama eğiliminiz sıkça bu
tür engellere neden olabilir.
SATÜRN YENGEÇ'DE
Ev ve günlük hayatta sınırlı ve domıksunuz • Sağlığınız, bes
lenmenizde kısıtlayıcı rol oynayacaktır • Zorunlu diet ve dikkatli
beslenmek zonında kalabilirdsiniz • Faaliyetleriniz aile so
nımlulukları ile sınırlanmıştır • Gecikmiş miras beklentileriniz
olabilir.
SATÜRN ASLAN'DA
Çocuklarla olan iletişiminizde veya
kısıtlamalar olacaktır • Yaratıcılığınız
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aşk maceralarınızda
engellenebilir • So-

nımluluklarınız eğlencelerinize eşlik eder • Etkili sanatsal
başarılar yakalayabilirsiniz • Gerçekçi ve kıskanç birisiniz.
SATÜRN BAŞAK'DA
Mükemmelliğe ve uygulamaya yönelik girişimlerinizde gelişme
yavaştır • Düzenli birisiniz • Detaylara karşı dikkatli olursunuz
• İyi bir eğitimci olabilirsiniz • İyi bir sağlık bilincine sahipsiniz •
Ortak çalışmalar ve projelerde uyumlu bir yapıya sahipsiniz.
SATÜRN TERAZİ'DE
Ortaklık veya taahhüt altında her hangi bir konuda veya or
ganizasyonlarda engellerle sıkça karşılaşabilirsiniz • Diğer kişilere
karşı otoriter tavır koymaya eğilimlisiniz ve bunu açıklıkla ya
parsınız • Açık kalpli birisiniz • Sıradan ilişkiler kunnakda zorluk
çekersiniz.
SATÜRN AKREP'DE
Taahhüt altına ve borca girmek istemezsiniz • İsteklerinizi
gerçekleştirmek biraz zaman alır • Becerikli ve prensipleri olan
birisiniz • Suistimal edilmeye müsait bir tabiatınız var •
Başkalarının ölümünden gelen dezavantaj ve kısıtlamalar
yaşamınızı etkileyecektir.
SATÜRN YAY'DA
Politikadan hoşlanırsınız yada politik fikirleriniz vardır • Çokca
seyahat edebilirsiniz • Sizce bilgi bir yapıya ve anlamlı uy
gulamaya sahip olmalıdır • Ruhsal olarak en yüksek standartları
arzu eder ancak ahlaki düıi.istlüğünüz den dolayı onay
lanmazsıruz.
SATÜRN OGLAK'DA
Hayatınızın her safhasında amaca yönelik yapılanmalar vardır ve
hedefler içinize işlemiştir • oldukça hırslı olduğunuz söylenebilir
• Geleneklere saygılısınız • Biten her ilişkiniz yenisi için so
rumluluk hisleri yaratacaktır.
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SATÜRN KOVA'DA
Denge ve dengesizlik arasındaki çelişki ile başa çıkmak zo
nındasınız • Özgürlüğünüze düşkünsünüz ve akıllıca kullanma
sonımluluğunu hissedersiniz • Özgün fikirlerinizi pratik uy
gulamalara geçirmelisiniz • Üzerinizde sosyal kısıtlamalar
oluşacak ve fikirlerinizi, isteklerinizi söylemede zorlanacaksınız •
Anlaşılmamaktan yakınabilirsiniz.
SATÜRN BAUK'DA
Geçmişten ders almıyorsunuz • Kendi bildiğinizi inatla
sürdürmek arzusundasınız • Kabadayı veya dırdırcı bir kişi ol
maya eğilimlisiniz • Güçlü matematik yeteneğiniz var • Yaratıcı
ve artistik kabiliyetin yapıcı kullanımına yönelebilirsiniz • Me
ziyetlerinizi kullanmakta geç kalıyorsunuz.

URANÜS BURÇLARDA

URANÜS KOÇ'DA
Yeni alanlan araştırma cesaretiniz vardır • Kendi çıkarınız için
değişiklikleri kabul etmek zonındasınız ve edersiniz • Adım
adım gelişen olaylan hırsla takip eder ve davranışlarınızı buna
göre ayarlarsınız • Kendi kişiliğiniz de yavaş ve emin bir gelişme
gösterir.
URANÜS BOGA'DA
Yenilikleriniz bir yapıya ve amaca sahip olmalıdır • Amaçsız ve
yenilik getirmeyen konularla uğraşmaktan hoşlanmazsınız •
Özgürlük hisleriniz sonımluluk almanızı gerektirecektir • Bu ko
nuda oldukça abartılı ve sonımsuz davranabilirsiniz.

246

URANÜS İKİZLER'DE
Konuşma özgürlüğüne daima sahip olacaksınız • Fakat bu
özgürlüğünüzü iyi değerlendirmek oldukça zor olabilir •
İletişimde yeni yöntemler peşinde olabilirsiniz • Yeni fikirler
üretip başkaları ile paylaşmak isteyeceksiniz.
URANÜS YENGEÇ'DE
Aile ve aile içi ilişkilerde geleneksel olmayan kavramlarınız vardır
• Yemek ile ilgili yeni fikirler üretebilirsiniz • Damak zevkiniz
bir hayli gelişmiş olabilir • Duygusal yaklaşımlarınız karşınızdaki
kimsenin tutumları ile orantılıdır.
URANÜS ASLAN'DA
Geleneksel kavramlara küstahlıkla meydan okursunuz • Bilimsel
araştırmalara yönelebilirsiniz yada araştırma konuları çokca il
ginizi çekecektir • Merhametlisiniz fakat sizi desteklemeyen ve
karşı çıkan kimselere oldukça acımasız davranabilirsiniz.
URANÜS BAŞAK'DA
Elde bulunanları doğru kullanma ve geliştirmeye yatkınsınız •
Sağlık konusunda yeni fikirler üretebilirsiniz • Düşünceleriniz
daima yenilikler ve değişiklikler peşindedir • Böylelikle süre
gelen katı fikirlere karşı çıkma isteğinizi güçlendirirsiniz.
URANÜS TERAZİ'DE
Yeniliklere açık birisiniz • Yasal konularda yeni kavramlar ya
ratabilirsiniz • Özgürlükle ilgili yeni ve değişik fikirleriniz ola
caktır • Ortaklıklar kurabilir yapıdasınız ve genellikle
yatırımlarınıza ortaklar ile girersiniz
URANÜS AKREP'DE
Aklınızı iyi kontrol edebilirsiniz • Tıbbi araştırmalarda yeni
araştırma alanları açabilir, yenileme ve islahat arayışında ola
bilirsiniz • Duygusal olduğu kadar cinsel yönde de toplumun
değerlerine ters düşebilirsiniz.
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URANÜS YAY'DA
Milleyetçi birisiniz • Eğitimde yeni anlayışlar ararsınız • Dinsel
kunımlarda reformist düşüncelerin öncülüğünü yapabilirsiniz •
İnançlarınız doğnılnısunda dikkafalı ve inatçı davraıuşlar
gösteriyorsunuz • Kendi bilgi ve becerilerinize oldukça güvenir
ve bunların doğnı olduğunu düşünürsünüz.
URANÜS OGLAK'DA
Kunımlarda, politik ideallerde, iş ve endüstride değişiklikler
peşindesiniz ve bu arayış sizi sosyal imkanlarııuzın yeterli olduğu
ölçüde araştırmacı ve atılımcı yapacaktır • Bu konuda
gösterdiğiniz gayreti ve hırsı başka konularda göstermeniz zor
dur.
URANÜS KOVA'DA
Esaretten kurtulma ve bağımsızlık istersiniz • Her hangi bir
yönde üzerinizde baskı uygulamak isteyen kimseleri düşman
görürsünüz • Bunun duygusal veya cinsel yönden olması far
ketmez • Pratiksiniz ve yeniliğe düşkünsünüz • Fen bilimlerinde
başarılı olabilirsiniz.
URANÜS BALIK'DA
Aşırı duygusal birisiniz • Hayırseverlik ve merhametlilik duy
gularınız hep gelişme halinde olacaktır • Bu konuda
gösterdiğiniz eğilim sizi bazı kimselerin gözünde etkilenmeye ve
kullanmaya açık birisi haline getirebilir.

NEPTÜN BURÇLARDA

NEPTÜN KOÇ'DA
Keskin bir zakanız var, fakat bir o kadar da hayalperest dav-
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ranışlarınız olur • İdealist birisiniz • Fikirleriniz oldukça ilginç ve
yaratıcıdır • Zaman zaman gerçeklerden uzaklaşabilir ve
ulaşılması imkansız idealler peşinde koşarsınız • Görsel ye
teneğiniz güçlüdür • Çok çabuk inanır ve bir o kadar da çabuk
konulardan soğuyabilirsiniz • Yardımsever ve iyimser bir
yapıdasınız
•
Fikirlerinizi
uygulamaya
geçirmek
için
başkalarından destek görmek istersiniz.
NEPTÜN BOGA'DA
Güzel olan her şeye tutkunsunuz • Çevrenizde başkalarının ko
laylıkla göremeyeceği güzellikleri rahatlıkla görür ve algılarsınız
•
Görsel sanatlar ve müzik konularında oldukça yetenekli
sayalırsınız • Alışılmışın dışında bir yaşam sitiliniz var • Fiziksel
yönde kendinize fazla güvendiğiniz söylenemez ama düşünsel
açıdan kendinize aşırı bir güveniniz var • Kendinizi anlatma ve
ifade yeteneğiniz zayıftır • Pratik sayılmazsınız • Yaratıcılığınızı
ancak eserleriniz ile ispatlayabilirsiniz • Rahat yaşama ve so
rumsuzluk özleminiz vardır.
NEPTÜN İKİZLER'DE
Zihinsel yönden oldukça verimlisiniz • Gördüğünüz bir şeyi ra
hatlıkla tarif edebilir ve detaylarını hatırlayabilirsiniz • Yazarlık,
senaristlik, kurgu alanlarında başarı sağlamanız mümkün •
Doğaya olan tutkunluğunuz sizi bu konuda aktif olmaya itebilir
• Akıl vermekten hoşlanıyorsunuz • El becerisi ve anlatım is
teyen her konuda başarılı alınanız mümkün • Zaman zaman dik
katinizi toplamakta güçlük çekersiniz • Bu dönemlerde tembellik
hissi uyanabilir • Hayal gücünüz gelişmiştir bu nedenle boş
olduğunuzda bile düşünür ve fikir üretmeye çalışırsınız.
NEPTÜN YENGEÇ'DE
Sezgileriniz ve hisleriniz oldukça gelişmiştir • Karşınızdaki in
sanların olumsuz ynlerini çok çabuk algılarsınız • Yardımsever,
sıcak kalpli, uyumlu ve dikkatlisiniz • Çevrenizde olup bitenlerle
yakından ilgilenir ve bulunduğunuz toplumda aktif rol almayı is-
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tersiniz • Suistimale açık bir yapınız var • Duygusal yönde has
sas olduğunuz için çevrenizdeki rahatsız ve hastalıklı insanlardan
çok çabuk etkilenirsiniz • İnsanları kırmaktansa kendinizi ze
deleyen bir yapınız var • İlaç ve uyarıcı maddelere karşı çabuk
bağımlılık kazanmanız mümkün.
NEPTÜN ASLAN'DA
Sempatik ve cana yakın bir gıiinüşünüz var • Çevrenizdeki in
sanlarla iyi ilişkiler kurarsınız • Sadık olduğunuz kadar kıskanç
değilsiniz • Romantik ve iyi bir eş sayılırsınız • Yaraucılığınızı
sevdiğiniz her hangi bir konuda ortaya koymanız zor olmaz •
Planlama yeteneğiniz oldukça gelişmiştir • Çevrenizde
yapuklarınız ile tanınırsınız • Teşebbüs etme içgüdünüz
başkalarınn size kolaylıkla hayran olmalarına neden olabilir •
Şans
oyunlarına
ve
kumara
olan
yatkınlığınız
ise
küçümsenmeyecek derecededir • Zaman zaman aşın hassaslık
gösterir ve en yakınınızdaki insanı kırabilirsiniz.
NEPTÜN BAŞAK'DA
Sanatsal becerileriniz çevreniz tarafından taktirle karşılanır •
İyimser ve uyumlu bir yapınız var • Ayrıntıları görmekte
ustasınız • Bu yönünüz bazen aşırı abartılı olabileceği için dik
katinizi çok çabuk dağıtabilirsiniz • Çalışma ortamınızda uyum
luluk ve huzur ön plandadır, bunu bulamadığınız anlar veriminiz
düşecektir • Kalabalık ve güıiiltülü ortamlardan fazla
hoşlanmazsınız • Mistik bir yönünüz var • Gizemli olan şeylere
ilgilisiniz • Plansız ve programsız işlerden mümkün olduğunca
kaçarsınız • İyi bir pazarlamacı ve ticaret adamı olabilirsiniz •
Sadece alışveriş ve ticarat konularında karşınızdaki kimseyi et:
kilemek için elinizden geleni yaparsınız.
NEPTÜN TERAZİ'DE
Çok çabuk fikir değiştirebiliyotsunuz • Bu sizin aşırı iyimser
olmanızdan kaynaklanıyor • İki kişiyi de aynı anda haklı
görmeniz olayların içinden çıkmanızı güçleştirebilir • Sa-
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mimisiniz fakat idealist düşünceleriniz her şeyden önce gelir •
Kendinizi başkalarının yerine koyarak düşünmeyi iyi be
ceriyorsunuz • Bu yüzden doğnılar ve yanlışlar arasında gidip
gelmeniz mümkün • Bu da karar vermenizi geçiktiriyor •
Önemli bir idealiniz olmadığı sürece; ki evlilik de önemli ide
allerinizden birisidir, tembellik ve dağınıklılığa çok yatkınsınız •
Uyumlu bir yuva kurma hayaliniz her zaman vardır.
NEPTÜN AKREP'DE
Hayal gücünüz ve görsel zekanız çok gelişmiştir • Mantığınız ye
rine hissettiklerinizle hareket edersiniz • Zaman zaman fırsatları
değerlendirmekte geç kaldığınız göıi.ilür, fakat karşınıza mutlaka
yeni fırsatlar çıkar ve sonunda en iyi olanı yakalarsınız • Gu
nırlusunuz • Bu yönünüz bazen maddi ve manevi kayıplara
neden olabilir • Bir konunun üzerine giunek istediğinizde bunu
mutlaka başarırsınız • Fantazileriniz fazlasıyla gelişmiştir • Sev
meden yaptığınız her hangi bir şeyde; ki bu en basit. anlamda
çok ufak bir şey de olsa başarılı olmanız mümkün değildir • Zor
lanmaya gelemezsiniz, bu sizin önemli bir zaafınız • Başkaları
tarafından zorlandığınızı hissettiğinizde işleri kolaylıkla se
rebilirsiniz; zarar görseniz bile.
NEPTÜN YAY'DA
Çevrenizde düıi.istlüğünüz ve güvenilirliğiniz ile tanınırsınız •
Gezmek, seyahat eunek, yeni yerler ve kültürler görmek sizin
için sadece bir eğlence değil aynı zamanda eğitim ve öğretim ko
nusudur • Mutlaka bir şeyler öğrenir ve bilgi hazinenizi
geliştirmek istersiniz • Gunırlu ve inançlarından ödün vermeyen
birisiniz • Toplumsal meseleler sizi fazlasıyla ilgilendirir •
Düşkün ve zayıf insanların haklarını konımak ve imkanlar
sağlamak için aktif politika yapabilirsiniz • Duygusal olduğunuz
kadar bu yönünüzü gizleyen bir yapınız var • Hislerinize
güvenmektense bilgi ve tecıi.ibelerinize güvenmeyi tercih eder
siniz • Gelişmiş bir adalet anlayışınız var • Birikimlerinizi ve bil
ginizi başkalarına aktarmak için elinizden geleni yaparsınız.
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NEPTÜN OGLAK'OA
Muhafazakar ve tutucu bir yapınız var • Bu konuda aşın
eğilimler gösterebilirsiniz • Dikkatinizi kolaylıkla toplayabilir ve
yoğunlaştırabilirsiniz • Ciddi bir görünümünüz vardır • Sizin için
sorunların temeli önemlidir, bunlar halledildiğinde gerisi ken
diliğinden gelir düşüncesindesiniz • Bu nedenle zaman zaman
fazla kau tutumlar sergilemeniz mümkün • Hareketsiz kalmak en
büyük korkunuzdur, bu sebeple mutlaka bir şeylerle uğraşmak
istersiniz • Kendinize dönük birisiniz • Oldukça akıllı ve ze
kisiniz • Yalnış yapmaktan çekindiğiniz için onları kabul etmekte
de zorlanırsınız.
NEPTÜN KOVA'DA
Yenilikçi olduğunuz kadar tutucu bir tarafınız da var • Emin
olmadığınız bir şeye girmekten kaçınırsınız • Yeniliklerin size ne
getireceğini ve neler götüreceğini açık bir şekilde görebildiğiniz
zaman
aulımda
bulunursunuz
•
Kişisel
değilsiniz,
değerlendirmelerinizde başkalarının çıkarlarını da korumaya
çalışırsınız • Meraklı birisiniz • Özgürce düşünmeyi seversiniz •
Fikir zenginliği başkalarının sizden yararlanmasına neden olur •
Çok çabuk etkilenirsiniz fakat şüpheci yönünüz ağır basar ve
olayları araştırmak istersiniz • İyi bir araştırmacı ve bilim adamı
olabilirsiniz.
NEPTÜN BALIK'DA
Mistik olduğunuz kadar sezgisel ve hassas birisiniz • Sabırlı ve
dikkatli bir yapınız var • Sempatik bir dış görünüşünüz var •
Kendi içinize dönük hissi ve duygusalsınız • Rüyalarınız oldukça
zengindir • Romantik davranışlarınız karşı cinsi çekmenize
neden olur • Alışılmışın dışında ilgi alanlarınız olabilir • Kararsız
davranışlarınız fazlasıyla göze batmaz • Az fakat öz konuşmayı
tercih edersiniz • Değişik bir adalet anlayışınız var • Bu zaman
zaman katı ve yargılayıcı olarak ortaya çıkar • Pişmanlık du
yacağınız bir şeyi yapmak istemezsiniz, bu nedenle de dikkatli
kararlar verirsiniz • Müzik ve sanata yakın bir ilginiz var.

252

PLlITO BURÇLARDA

PLlITO KOÇ'DA
Baskılara karşı baş kaldırma isteğindesiniz • Reformist bir
yanınız var • Yeniliklere açık ve uygulama taraftansınız • Aşırı
aktif ve heyecanlısınız • Hemen her konuda öne çıkma isteğiniz
güçlüdür • Yöneticilik ve önderlik vasıflan taşıyorsunuz •
Çevrenizi ve bulunduğunuz toplumu etkileme kabiliyetiniz dik
kate değer • Mücadeleci olduğunuz kadar dayanıklısınız da.
PLlITO BOGA'DA
Maddeye bağımlılığınız fazladır • İstek ve beklentileriniz genelde
materyel konularla ilgilidir • Sahip olma isteğiniz sizi gereğinden
fazla hırslı yapacaktır • Erotizm ve cinsellik yaşamınızın önemli
bir parçasıdır • İstediğiniz bir şeye sahip olana kadar üstüne gi
dersiniz
•
Duygusallığınızı sahip olduklarınızla ölçme
eğilimindesiniz • Aşırı lurslı davranışlarınız sizi bazı konularda
dostlarınızdan uzaklaştırabilir.
PLlITO İKİZLER'DE
Olağanüstü bir konuuşmacı olabilirsiniz • Fikirlerinizi açık ve net
ifade edersiniz • Gerektiğinde patavatsız ve saygısız olmanız
dahi mümkün • Çevrenizle mutlaka iletişim kurmak istersiniz bu
yönde aktif ve konuşkan tutumlarınızla ilgi çekmekten de
hoşlanırsınız • Algılama yeteneğinizin yanında karar verme ye
teneğiniz de oldukça gelişmiştir • Eleştirme huyunuz ve ace
leciliğiniz bazen aşırıya kaçabilir.
PLUTO YENGEÇ'DE
Hayalgücünüz ve fantazileriniz gelişmiştir • Cinsiyetinizi öne
çıkarmaktan hoşlanıyorsunuz • Çekiciliğiniz her zaman çevrenizi
etkileyecektir • Karşı cinsi kendinize çeken bir zerafetiniz var •
Algılama yeteneğiniz çoğunlukla hisleriniz ile paralel çalışır ve
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sizi yanıltmaz • Romantik olmak diğer bir özelliğiniz • Kişisel
gelişiminiz çevrenizin size gösterdiği saygı ve yakınlığı bağlıdır.
PLUfO ASLAN'DA
Çevrenizi yaptığınız yenilikler ve süprizlerle etkilemek istersiniz
• Bu yakın ilişkilerinizde de böyledir • Eli açık ve bonkör
sayılırsınız • Güç kazanmak sizin için önemlidir • Yatırımlarınız
ve girişimleriniz para kazanmaktan daha çok mevki ve güç elde
etme yönündedir • Bilinçsiz bir cesaretiniz var • Bunun yanında
adalet anlayışınız çok gelişmiştir • Kendinizi her zaman daha
yüksekte görüyorsunuz bu yaklaşımınızla bazı kimselere aşırı ki
birli gelebilirsiniz.
PLUTO BAŞAK'DA
Bitmez tükenmez bir enerjiniz var • İyi bir araştırmacı ve en
tellektüelsiniz • Bilgi ve birikimlerinizi başkalarına aktarmak
sizin sizin önemli bir görevinizdir • Hemen her şeye karşı il
gilisiniz • Öğrenmek ve eğitim almak çok hoşunuza gider •
Tartışma ortamlarından çok hoşlanıyorsunuz • Mesleğiniz ile il
gili yenilikler yapmak istersiniz • Çalışkan ve disiplin sahisi bir
yapınız var.
PLUfO TERAZİ'DE
Doğal davranışlarınızla ilgi çekersiniz • Eşitlik ve dürüstlük
yaşamınızın önemli birer ilkesidir • Çevrenizde adaletli olmakla
tanınırsınız • Karşınızdaki kimselere oldukça saygılı ve
ölçülüsünüz • Bu davranışlarınızı başkalarından da beklersiniz •
İlginç görüşleriniz vardır ve estetik anlayışınız gelişmiştir • Es
pirili olduğunuz kadar konuşkan bir yapıya sahipsiniz • Aşk
hayatınızda ise olukça tutucu olabiliyorsunuz • Yine de aranılar
bir partner olabilirsiniz.
PLUfO AKREP'DE
Mantık ve sezgiler arasında bocalıyorsunuz • Hızlı karar vermek
sizin için oldukça zor olabilir • Doğru kararlar verdiğinizden
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eminseniz fikirlerinizi sonuna kadar savunursunuz • Ruhani ve
gizemli bir yanınız var • Cesur ve aulgansınız fakat fanatizmin
çok çabuk esiri olabiliyorsunuz • Cesaretinizi ve gücünüzü yanlış
kullanmaya eğilimlisiniz • İdealleriniz birden sapabilir ve
gücünüzü acımasızca kullanabilirsiniz • Sizi geleneklere bağımlı
aşırı tutucu uçlarda görmek mümkün olduğu gibi değişimlerin ve
yeniliklerin öncüsü olarakta görmek mümkün • Toplum
ilişkilerine ve toplumcu olmaktan çok bireyselliğe önem ve
riyorsunuz.
PLUTO YAY'DA
Aşyın bir iyiniyetin yanında gerçekçiliği savunan birisiniz •
Hukuk ve felsefe ilgi alanınız olabilir • Gerçekçi olmanızın yanı
sıra ulaşılması zor bir idealiniz mutlaka vardır • Sizin için her
şeyin bir anlamı ve açıklaması olmalıdır • Aşk hayatınızı da bu
doğnılar üzerine kurduğunuzda sorunlar baş gösterebilir • İyi bir
teorisyen olabilirsiniz fakat pratik yaşamda uygulamalarınız size
vakit kapbettirebilir • Gezmeyi ve seyahat etmeyi seviyorsunuz •
Çevrenize yardıma her zaman hazırsınız • Bu tutumunuzu
çevrenizden de bekliyorsunuz.
PLUTO OGLAK'DA
Oldukça çalışkansınız • Dayanıklı bir fiziğiniz var • Ciddi ve
prensip sahibisiniz • Sorumluluk bilinciniz gelişmiştir •
Üstlendiğiniz bir işi mutlaka yerine getirirsiniz • Çevre
ilişkilerinize de oldukça önem veriyorsunuz • Saygılı ve ne
zaketli olmaya özen gösteriyorsunuz • Kendi fikir ve uy
gulamalarınızı hayata geçirmek için yoğun bir mücadeleye gir
meniz gerekebilir • Güçlü bir muhalefet yanınız var fakat bu
yanınızı aşırılığa götürebilir ve her konuda muhalefet ya
pabilirsiniz • Görüşlerinizin benimsenmesini ve sizinle il
gilenilmesini istersiniz.
PLUTO KOVA'DA
Özgürlüğünüze fazlaca düşkünsünüz
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•

Yeni fikirler üretmek ve

bunları uygulamaya geçirmek için doğal bir yeteneğiniz var •
Çevrenizde sizden yardım gören ve nasihat alan bir çok kimse
olabilir • Toplum içinde olmaktan hoşlanır ve yalnızlığı sev
mezsiniz • Yalnız kalmak sizin için düşünülemeyecek bir ko
nudur • Sorumlu olmakan daha çok düıiist ve açık sözlülüğe
önem veriyorsunuz • Fikirlerinize ve yaptıklarınıza karşı çıkan
insanlara hoşgöıiilü yaklaşmazsınız bu nedenle eleştirilmekten
hoşlanmıyorsunuz • Gerektiğinde bu konuda agresif ve katı tu
nımlar sergilemeniz mümkün.
PLUTO BALIK'DA
Elinizdeki kullanılmayacak malzemelerden yeni şeyler üretip kul
lanılacak
hale
getirmekte
başarılısınız
•
Yalnızlıktan
hoşlanıyorsunuz ve kendinizi bu şekilde daha verimli his
sediyorsumız • Başarılarınız el attığınız konuyu sevip sev
mediğinize bağlıdır • İyimser, romantik ve hayalperest bir
yapınız var • Oldukça hassas oluşunuz çabuk alınmanıza neden
olur • Bu nedenle ilişkileriniz uzun süreli yolunda gitmeyebilir •
Kalabalıktan hoşlanmıyorsunuz ve sizsiz ve sakin ortamları tercih
ediyorsunuz • Fazlasıyla bir idealist olduğunuz söylenebilir • Sa
nata yakın bir ilginiz var • Bu konudaki başarınız kendinize hu
zurlu bir ortam yaratıp yaratamadığınıza bağlı olabilir.

AÇI YORUMLARI

BİRLF.ŞİMLER

0

GÜNF.Ş AÇILARI

GÜNEŞ birleşim AY
Ya hep ya hiç diye düşünürsünüz • Kendi duygusal istekleriniz
ve arzularınızla daha yakından ilgilenirsiniz • İnatçı sayılırsınız •
Dünyayı kişisel çerçevenizden görmeye çalışırsınız • Kendi duy
gularınızı
anlamakta
zorlanabilirsiniz
•
Çoğu
zaman
anlaşılamamaktan yakınırsınız • Karakter olarak çabuk zayıf
düşebilirsiniz • Psikolojik yönden sağlık probleminiz olabilir •
Fazla aktif olmanız sizde isteksizlik ve halsizlik yaratabilir.

0 a '+'
GÜNEŞ birleşim MERKÜR
Düşünce ve fikirlerde aşırı derecede kendinizin etkisinde
kalırsınız • Bazan sabit fikirli denebilecek düzeyde olursunuz •
Öğrenme kişisel zevkleriniz ile sınırlandırılmıştır • Başkalarının
fikirlerini sizinmişler gibi göstermeye eğilimlisiniz • Bazen ken
dinizi, konuşmaya kapurırsınız • Konuşurken bile çok süratli
düşünebilirsiniz • Konuşmak, yazı yazmak ve genel iletişim ko
nularında
yaratıcı
olabilirsiniz
•
Çoğunlukla
bireysel
düşünürsünüz
•
İnsanları
düşündüklerinizle etkilemeye
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çalışırsınız • Kendinizi objektif olarak değerlendiremezsiniz bu
yüzden eleştirilere pek açık sayılmazsınız.

0 a �
GÜNEŞ birleşim VENÜS
Cazibeniz ve sosyal konularda kaygınız yoktur • Sevilmek is
tersiniz • Övgüye yatkın birisiniz • Sanat, müzik ve güzellikten
etkilenirsiniz • Mizah duygunuz gelişmiştir • Flörtcü bir
mizacınız vardır • Hayata bağlı birisiniz • idealistsiniz • Bir de
receye kadar bencil alabilmenize rahmen sohbetler, toplantılar
ve genel topluma açılırsınız • Kendinizi ifade etmekte güçlük
çekmezsiniz • Çocuklarla iyi iletişim kurabilirsiniz • Estetik ze
rafeti olan herşey sizi çeker • Evinizde fazlasıyla gereksiz eşyalar
bulunabilir.

0 0 d
GÜNEŞ birleşim MARS
Vesveseli davranırsınız • Rekabeti seven birisiniz • Sa
kinleşmeniz zordur • Fazla çalışırsınız • Bencil olmayabilirsiniz
fakat kayıtsız tavırlar takınırsınız • Hükmeden tavırlarınız vardır
• Kıskanç birisiniz • Çabuk sinirlenirsiniz • Cesaret ve istek
gücünüz belirgin özelliğinizdir • Agresif tutumlarınız olur • Sıcak
kanlı ve çabuk karar verebilen birisiniz • Kendinizi ispat etme
arzunuz yoğundur • Hırslı olmanız yaşama olan bağlılığınızı ve
aktif olduğunuzu göstermektedir.

0 a 2J
GÜNEŞ birleşim JUPİTER
Cömertsiniz

•

Bazen fazlasıyla iyimser mizaçlısınız
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•

Kendini

beğenmişlikten kaçınmak zorundasınız • Tiyatro ve spordan
hoşlanırsınız • Kendi etrafınızda olan herşeyle ilgilenirsiniz •
Öğrenmeye karşı aşın isteğinizin olmasına rağmen bunu fazla
gerçekleştiremezsiniz • Sohpetlerde kendinize iyi bir yer edinir
ve genişleme imkanı bulursunuz • Şansınızı en iyi şekilde kul
lanmaya eğilimlisiniz • Topluma yaymak istediğiniz fikirleriniz
olabilir, çevrenizdeki insanlarla bu konuda verimli çalışmalar ya
pabilirsiniz • Yaraucı gücünüz size çalışmalarınızda özel per
formans göstermenize yardımcı olur • Genel sağlığınız iyi du
rumdadır • Genelde maddi veya manevi konularda başarı
sağlayacaksınız.

0 a ?
GÜNEŞ birleşim SATÜRN
Çocukluğunuzdaki kısıtlamalar erişkinliğinizi etkiler • Fi
kirlerinizde daima ciddilik vardır • Fazlasıyla endişeli dav
ranabilirsiniz • Hırslı olabilmeniz için sizce iyi bir amacınızın
olması gerekir • Otoriter pozisyon için çaba sarfedersiniz • Çok
ağırbaşlı veya inatçı olabilirsiniz • Kişiliğinizi ifade etmeniz sizin
için zordur • Yaşamınızda birşeyler oluşturabilmeniz için çok
çalışmalısınız • Hayaunızda çokça hayal kırık.lığı yaşamanız sizde
aşağılıkkompleksi oluşmasına sebebiyet verebilir • Gelişiminizde
kısıtlamalarla karşılaşırsınız • Kendinizi kısıtlanmış hissettiğinizde
yaşama isteğinizi kaybedebilirsiniz • Organizasyon yeteneğinizi
kullanmaya çalışmalısınız.

0 a

iti

GÜNEŞ birleşim URANÜS
Sinirlisiniz • Sabırsız davranırsınız • Tamamen gevşemeniz
güçtür • Genellikle isyankar birisiniz • İç dünyanız fazlasıyla ge
rilimlidir • Başkalarını desteklemekten ve hapsedilmekten nefret
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eden bir yapıdasınz • Başkalarına garip görünebilirsiniz • Dav
ranışlarınızın tahmin edilmesi güçtür • Kendi fikirlerinize sabit ka
labilirsiniz • Rutin olanı kabul etmekte zorluk çekersiniz •
Düşünceleriniz ve fikirleriniz her zaman kabul görmeyebilir •
Mekanik ve teknik konulara yatkınsınız • Araştırmacı bir ru
hunuz var ve üstüne gidebiliyorsunuz.

0 cf 't'
GÜNEŞ birleşim NEPTÜN
Tam olarak hırslı ve rekabetçi sayılmazsınız • Hizmet vermekle
ilişkili bir işiniz olabilir • Suya ilgi duyarsınız • Başarı çoğu
zaman doğru yerde ve doğru zamanda bulunmanızın neticesidir
• Sezgi ve hayal gücünüz kuvvetlidir • İç dünyanızı dışarıya ak
tarmakta usta olabilirsiniz, fakat bunu yapamadığınız zaman iç
huzursuzluğunuz aşın yoğunlaşır • Gerçeklerden çabuk ko
pabilen bir yapıdasınız, bunu aşırılığa götürürseniz kendinize
olan güveninizi yitirebilirsiniz • Genelde davranışlarınız ruh ha
linizin değişkenliğine bağlıdır • Çabuk etki altında kalabilirsiniz
• Hc;r hangi bir şeyin müptelası olmanız olasıdır.

0 0 �
GÜNEŞ birleşim PLUTO
İyi bir tanıtıcı ve pazarlayıcı olabilirsiniz • İhtiraslısınız • Re
kabetçi bir yapınız var • Kıskanç veya sahip çıkıcı olabilirsiniz •
Güçten etkilenen birisiniz • Sır saklayabilen birisi olabilirsiniz •
Çevrenizdekileri ve kendinizi çabuk yenileyebilen birisiniz •
Olayların detayına inmeyi seversiniz • Gücü yanlış kullanma
eğilimde olabilirsiniz • Fikirleriniz ve oluşumlarınız emellerinize
ulaşmadığı zaman zor kullanmaya olan eğiliminiz size zarar ve
rebilir.

AY AÇILARI

AY birleşim MERKÜR
Kuvvetl.e kendinizi ifade etme isteğiniz vardır bunu duy
gularınızla ortaya koymaktan hoşlanırsınız • Konuşkan birisiniz
ve yetenekli bir konuşmacı sayılırsınız • Hislerinizi anlatmak için
yazıma başvurabilirsiniz • Öğrenmeye oldukça meraklısınız •
Başkalarının fikirlerine uyar bir yapınız var • Çevrenizden veya
dostluklarınızdan çok çabuk uzlaşmaya yöneliksiniz • Olaylan
çabuk kavrayabilir ve uyabilir birisiniz • Duygularınızın ve
düşüncelerinizin sentezini yapmakta ustasınız • Başkalarının
sizin hakkınızda düşündükleri sizin için çok önemlidir • Sağlık
ve beslenme konularına önem verirsiniz.

AY birleşim VENÜS
Sosyal birisiniz • Eğer arkadaşlığınız zedelenirse duygusal olarak
çok çabuk incinirsiniz • Duygusal olarak gösterdiğiniz yakınlık
karşınızdaki kimselerle olan hızlı etkileşimden kaynaklanır •
Genel olarak çevrenizdeki olaylarla yakından ilgilenirsiniz •
Duygularınız sözkonusu olunca kendinizi birden bırakabilir ve
etkilenebilir bir yapıdasınız • Şevkat sizin için önemlidir • Duy
gularınızı ifade edemediğiniz zamanlar kendinize dönük bencilce
davranabilirsiniz • Kendinizi beyenmiş birisiniz • Dip
lomatiksiniz • Sanatsal yetenekleriniz olabilir • Evinizi iyi de
kore etmek istersiniz ve bunun için para harcamaktan
kaçınmazsınız.
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� a d
AY birleşim MARS
Çabuk ve kendi kendine olan faaliyetlerde bulunursunuz • Duy
gusal ihtiyaçlarınız sözkonusu olunca ifadelerinizin inceliği yok
tur • Kıskançlık, sabırsızlık ve sinirlilik birden otaya çıkabileceği
gibi birden de yok olabilir • Heyecanlı bir yapıdasınız • Bazen
gereksiz yere aceleci davranışlar gösterirsiniz • İstek gücünüz ve
savaşma arzunuz kuvvetlidir • İç dünyanızda gerilimlisiniz •
Tehlikeli bir düşman olabilirsiniz • Duygularınızı kontrol ede
bildiğiniz sürece isteklerinize ulaşmak için gücünüz vardır, ede
mediğiniz anlarda herşeyi birbirine karıştırabilirsiniz.

AY birleşim JUPİTER
Duygu aşırılığı özelliklerinizden birisidir • Cömert birisiniz • En
iyiden
hoşlanırsınız
•
Kendinizden
yüksek
fikirler
oluşturabilirsiniz • Mizah duygunuz gelişmiştir • Öğrenmeye ve
bilgiye hayransınız • Çevrenizde popüler birisisiniz • Sosyal he
defleriniz doğrultusunda rahat yaşamaya eğiliminiz vardır • Soh
bet etmekten çok hoşlanırsınız • Yardım sever birisiniz • Alış
vetjşden hoşlanırsınız • Bir şeyler alıp satmak sizin için
vazgeçilmez bir olgudur • Arkadaşlarınıza, evinize ve çevrenize
olan duygusal bağlılığınız sayehat etmenizi engelleyebilir.

AY birleşim SATÜRN
Sık sık tavırlarınızda, kesin ve inatçı davranırsınız • Güvenilir bi
risiniz • Genellikle çok hırslısınız • Hesap yapıcı olabilirsiniz •
İlişkilerinizin başlangıcında karşınızdakine güvensiz ve endişeli
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davranırsınız • Kişiliğinizin bir yanı hüzünlü ve melankoliktir •
Duygularınız ve kişiliğiniz sürekli kontrolünüz altındadır • Ken
dinize hakim birisiniz • Genelde düşünceleriniz pratik ve
akılcıdır • Aile fertleri ile aranızda bir mesafe vardır • Ailenize
karşı zaman zaman çok sıcak, zaman zaman çok soğuk dav
ranabilirsiniz ortasını bulmak sizin için güçtür.

AY birleşim URANÜS
Huzursuz veya sinirli bir mizacınız olabilir • Hem nıhsal hem de
zihinsel yönde gevşemekte zorluk çekersiniz • Talunin edilmesi
zor bir yapınız vardır • Güvenilir olmayabilirsiniz • Genel ol
mayanı seversiniz • Başkaları tarafından; bu sizin aşkınız bile
olsa sevginin söylenmesinden hoşlanmazsınız • Duygularınıza
bir zırh germiş gibisiniz • Genelde kolaylıkla şaşırtılabilirsiniz •
İç dünyanız aşın gerilimlidir • Soğuk bir entellektüel olabilirsiniz
• Başkalarına ilginç gelebilecek ilgileriniz olur • Genelde bi
reysel düşünen birisiniz • Eviniz genelde arkadaş veya grup fa
aliyetlerine merkez olur.

AY birleşim NEPTÜN
Kendi duygularınızın esiri olabilirsiniz • Aktif bir hayal gücü; fev
kalade yaratıcı bir fantazi dünyanız var • Bununla birlikte
mantıksız korkularınız da olabilir • Tehlikeyi çabuk se
zemezsiniz, bunun dışında sezgileriniz güçlüdür • İdealistsiniz •
Tatminsizlik ve anlaşılamamanız yüzünden yanlız kalmayı tercih
edebilirsiniz • Başka insanlara garip gelebilecek ilgileriniz ve ho
bileriniz olabilir • Moral davranışlarınız çevrenizin etkisindedir •
Manevi yönden ilgileriniz konusunda bir karara varmanız
oldukça güçtür.

AY birleşim PLUTO
Duygusal
arzulara
ve
arzuların
ifade
edilmesine
yoğunlaşmışsıruzdır • Sır saklayabilen, kıskanç, sahip çıkıcı, red
dedilmeyi çabuk kabul etmeyen bir yapıdasınız • İlişkilerinizi
kontrol etmeye ihtiyaç duyarsınız • Çok güçlü duygusal pat
lamalarınız ve çıkışlarınız olur • Heyecansal davranışlarınız
hemen farkedilebilir • Başkalarını etkileyebilen birisiniz • Riske
girmeyi
seviyorsunuz
•
Ev
hayatınızdaki
despot
yaklaşımlarınızdan dolayı eşinize itici gelebilirsiniz • Spiritüel ko
nulara eğilimli olabilirsiniz.

MERKÜR AÇILARI

MERKÜR birleşim VENÜS
Ayrıntıları aklınızda tutmaktan hoşlanmazsınız • Fakat kesin
mizah duygunuz vardır • İyi bir konuşmacı, öğrenmekten keyif
alan, farkedilir haberleşme yeteneği veya artistik hünere sa
hipsiniz • Güzel ve estetik olan her şey ilginizi çeker • Basit
yaşamak sizin için önemlidir • Moralinizi her zaman yüksek tu
tarsınız • Konuşma ve yazıda kabiliyetlisiniz ifadeleriniz her
zaman taktir görecektir • Ses tonunuz yumuşaktır • İyi bir
kulağınız vardır, duyduğunuz bir melodiyi çok çabuk kavrar ve
çok kolay bir dille söyleyebilirsiniz • Başkalarına karşı dip
lomatik davranırsınız • Sosyal aktifitelere katılmayı ve hoş soh
betlerde bulunmayı seversiniz • Çevreniz tarafından aranan bi
risiniz.
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MERKÜR birleşim MARS
Zekanız güçlü ve etkindir • Fikirleriniz ve düşüncelerinizi fa
aliyete geçirmeyi istersiniz • Zeka olarak uyanık olduğunuz gibi
fiziksel olarak da hareketlisiniz • Mekanik ve teknik becerileriniz
vardır • Kendinize yöneliksiniz ve bencilsiniz • Aceleciliğiniz
hemen göze çarpar • Hazır cevapsınız • Tartışmaları seven bi
risiniz • Araştırmacılık özel ilgi alanınızdır • Fikirlerinizi
karşınızdaki insanlara açıkca saklamadan söylersiniz buna
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karşılık diplomatik davranmaktan hoşlanan birisiniz fakat her
ikisi. bir arada yürüyemiyeceğinden tercihiniz daha çok ilkinden
yanadır • Düşüncenin ve fikirlerin uygulanabilir olması sizin için
önemlidir • Aksini yapanlarla çokca tartışmalara girersiniz.

MERKÜR birleşim JUPİTER
Bilinci gelişmeyi amaçlar ve hem sosyal hemde entellektüel
statünüzü geliştirmeye yönelik davranırsınız • Sakin bir mizacınız
var • Her zaman yardım sever davranırsınız • Kendinizi çok
fazla beğenebilirsiniz • Eğitime önem verirsiniz • Adalet duy
gunuz gelişmiştir • Entellektüel düzeyinizden her zaman emin
sinizdir ve başkalarına bunu empoze eder bir yapıdasınızdır •
Başkalarının güvenini kazanmanız çalışmaya olan eğiliminizden
kaynaklanmaktadır • İyi bir konuşmacısınız ve aynı zamanda iyi
bir eğitimci olabilirsiniz • Seyahat etmekten hoşlanırsınız ve eli
nizden geldiğince de bunu yapmaya çalışırsınız • Güncel hayatta
her şeyin kolay olmasını istersınız ve rahat yaşamaya
eğilimlisinizdir • Çevrenizdeki insanların sizi saygın birisi olarak
görmelerini ister ve önem verirsiniz.

MERKÜR birleşim SATÜRN
Nezaketli olduğunuz söylenemez fakat bazen oldukça değişik
davranışlarda bulunabilirsiniz • Önceden belirlenmiş fikirlere uy
mayan seçeneklere, şans tanımaya eğilimli bir yapınız var •
İnsanları dinlemekten hoşlanırsınız • Hırslısınız • Otorite gibi
görünmek arzusu sizde yoğundur • Dayanıklısınız • İnatcısınız •
Garip bir şekilde bazen aşın yumuşak davranırsınız • Kendinizi
ifade etmekte güçlük çekersiniz • Düşüncelerinizde manuklı ve
bilimselsinizdir • Sistemli ve disiplinli çalışma sizin için önemlidir
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ve bu şekilde başarıya ulaşabilirsiniz • Çevrenizden hak ettiğiniz
saygınlığı bulmanız oldukça zamanınızı alır • Yaratıcılığınızı çok
iyi kullanabilirsiniz • Konuşmanızda veya anlatım tarzınızda tu
tukluk olabilir.

MERKÜR birleşim URANÜS
Önceden talınıin edilemeyen hevesleriniz olabilir • Belirgin en
tellektüel merak ve orjinal zekaya sahipsiniz • Özellikle çaba
göstermedikçe, hareketlerinizde bir zerafet yoknır • Gizliliğe ilgi
duyarsınız • İnatcısınız ve kendinize yöneliksiniz • Horaliniz ani
değişikliklere uğrayabilir • Kendinizi bir an içinde bazen çok iyi
bazen çok kötü hissedebilirsiniz • Çok çabuk kavrama ye
teneğiniz vardır fakat kavradıklarınızı anında ve çabuk
değerlendiremezsiniz bunun için biraz zamana ihtiyaç duyarsınız
•
Her şeyi kendiniz yapmak istersiniz ve nasihatleri din
lemezsiniz • Detaylan incelemek sizin özel zevkinizdir •
Başkalarının fikirlerinin yanlış olduğuna inandığınız zaman sizi
bu düşünceden vazgeçirmek çok zordur ve yine de kendi fi
kirleriniz doğrulnısunda hareket edersiniz.

MERKÜR birleşim NEPTÜN
Birden gelişen olaylardaki gerçeklik payını pek göremezsiniz •
İleriyi görebilme veya önseziniz mevcuttur • Bunun için
düşünmeye zamanınız olmalıdır • Sanat, proje, müzik, doğa ve
insan psikolojisine ilgi duyarsınız • İnatcılığınız bazen başınıza
dert açar • Belirsizlikler sizi aşırı etkiler ve bunlardan çokca ra
hatsız olursunuz • Yanlız kaldığınızda çok daha verimli ve
mantıklı düşünebilirsiniz • Kendinizi ve başkalarını kandırmaya
açık birisiniz • Çabuk yalan söyleyebilirsiniz ve bundan
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pişmanlık
duyarsınız
•
Konuşmayı
pek
sevmezsınız,
konuştuğunuzda ise gerçeklerden uzak konuşmaya eğilimlisiniz.

MERKÜR birleşim PLUTO
Fikirleri, ilişkileri ve olayları analiz etmekten hoşlanın birisiniz •
Dikkatinizi tamamiyle yoğunlaştırabilirsiniz • Araştırma için ge
rekli beceriye sahipsiniz • Gizli faaliyetleri veya işleri sever ve
uygulamaya geçmeyi istersiniz • Güzel, övgü dolu sözler ve
yazılar sizi cezbeder • Bunlardan çabuk etkilenirsiniz •
Gerçekler ve dürüstlük sizin için önemlidir • Başkalarının fi
kirlerini ve düşüncelerini gerçeklere bağlı kalarak değiştirmeye
ve kullanmaya çalışır bir yapıdasınız.

VENÜS AÇILARI

VENÜS birleşim MARS
Davranışlarınız sıcaktır fakat zerafetten yoksun olabilir • Gayretli
ve çalışkan bir yapınız vardır • Bu açı kadınlarda farklı pro
jelerde aktif olma imkanı veya başarılı bir meslek imkanı verir •
Erkeklerde sekse karşı hevesli ve çabuk tepki gösterir bir yapı •
Sanat için yeteneğiniz vardır, kulanmazsanız sanatı taktir etmekle
de yetinebilirsiniz • Çabuk alınan birisiniz • Her hangi bir yerde
nasıl davranmanız gerektiğine karar vermeniz zordur • Tep
kileriniz çabuk ve düşünmeden gerçekleşir • Aşkta sizin için ten
sel temasların önemi büyüktür • Cinsel potansiyeliniz oldukça
güçlüdür • Eliniz açıktır kendinizin ve başkalarının parasını ra
hatlıkla harcayabilirsiniz • Alışverişi sevdiğiniz için elinizde para
tutmak sizin için zordur.

VENÜS birleşim JUPİTER
Hayır sever birisiniz • Bilgi ve kültürel olaylara ilginiz vardır •
Macera veya tiyatroya ilgi duyarsınız • Keskin akıl • Eğitime
karşı sabırsızlık veya tembellik görülebilir • Topluluk içinde
olmayı ve sohbetleri seversiniz • Popüler birisiniz • Başkalarını
mutlu etmeye yönelik birisiniz • Kavga ve tartışmalardan
kacınırsınız • Pratik ve rahatlığınıza önem veren birisiniz • Sah
nede olmaktan her zaman hoşlanırsınız • İyi bir arabulucu
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olduğunuz söylenir
inanırsınız.

•

Şansınızın size her zaman yardım ettiğine

VENÜS birleşim SATÜRN
Keyifli durumlar; kötü sağlık, borçlar veya sıkıntıdan dolayı bo
zulabilir • Kendinizden yaşlı, otoriter veya sağlığı bozuk yada
parasal yönden cimri biriyle aşk yaşantısına girebilirsiniz •
İlişkide olduğunuz kimseye karşı hakimiyet kurma ar
zusundasınız • Kişisel çekiciliğinizi ve cazibenizi kullanmakta
zorluk çekiyorsunuz • Sorumluluklarınızı duygusal ikili
ilişkilerinizin üstünde tutuyorsunuz • Genelde çok yetenekli ve
yanlız birisi (sanatcı) olabilirsiniz • İlgilendiğiniz konuda kon
santrasyonunuz, detaya inmeniz ve sabrınız ile ünlüsünüz • Ada
let duygunuz gelişmiştir • Sadık dostluklar ve ilişkiler kurmak
sizin için önemlidir • Topluluklarda ve sohbetlerde pasif dav
ranışlarınız olabilir • Başkalarına garip gelebilecek bir sadakat
anlayışınız vardır.

VENÜS birleşim URANÜS
Bir çok arkadaş veya tanıdık edinirsiniz • İyi bir organizatör ve
yardım toplayıcısı olabilirsiniz • Alışılagelmemiş sosyal veya aşk
ilişileri yada tecrübeleri yaşamanız olasıdır • Alışılmamış sanatsal
bir yeteneğiniz vardır fakat bunu istediğiniz zaman kullanmakta
zorlanabilirsiniz • Duygularınızı kontrol etmeniz güçtür ve kuv
vetli iç gerilimler yaşarsınız • İlgileriniz daha çok kendinize
yöneliktir • Arkadaşlar arası organize edilmiş toplantılar ve soh
betlerden çok hoşlanırsınız ve sıkça bu tür toplantılara katılmak
istersiniz • Hayatınızda ani gelişen ilişkiler ve tanışmalar aynı
hızla bilebilirler, bu sizde az da olsa hayal kırıklığı yaratabilir •
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Sosyal olarak aktif olmanız yaşamınızın bir parçasıdır • Bir kişiye
bağlı olmak sizin için zorluklanda beraberinde getirecektir •
Bağımsızlığınız ön plandadır.

VENÜS birleşim NEPTÜN
Aşk da aldatma veya terk etme görülebilir • Genelde yanlış ide
aller peşinde koşabilirsiniz • Askeriyede veya denizcilikle
uğraşanlarla aşk ilişkisine girebilirsiniz • Duygulu bir yapınız
vardır • Sevgi dolusunuz • Sımn ve gizemin büyüsünü seven bi
risiniz • Dürüst ve sır saklayabilen birisiniz • Mistizme ilginiz
vardır • Gerçeklik duygunuz azdır • Sanatsal faaliyetlerden ve
sanattan hoşlanırsınız • İnsanları çabuk etkileyebilirsiniz •
Gerçeklere olan eğiliminizin azlığından çevrenizdeki insanlara
veya ailenize maddi bir yük olabilirsiniz • Hayal güçünüz kuv
vetlidir • Yaratıcılığınız kullanılmayı beklemektedir • Gereksiz
yerlerde pasif davranışlar gösterirsiniz.

VENÜS birleşim PLUTO
Güçlü ve ateşli bir mizacınız var • Bazen fazla ateşli dav
ranabilirsiniz • Romantik ilişkilerde kıskançlık veya sahip olucu
tutum alırsınız • Duygusal dürtülerinizi arttırmayı öğrenmek zo
rundasınız • Aşk ve duygusal yaşamınızda fanatikliğe
eğilimlisiniz • Karşı cinsten birisi sizi aşın çekecektir • Metafizik
olgular ilgileriniz içindedir • Sanatsal yönünüz vardır • Genelde
maddi olgular ve manevi olgular arasında bir karara varmanız ve
ortayı bulmanız zordur, birisi her zaman ötekinden öndedir.

d
MARS AÇILARI
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MARS birleşim JUPİTER
İnanılmadık bir enerjiye sahipsiniz • Siz doğru olduğuna
inandığınız bir şey için her şeyinizi ortaya koymaya hazırsınızdır
• Bazen bu tutumunuz fanatikliğe kadar gidebilir • Askeri di
sipline ve fikirlere eğilimlisiniz • Gücü seven bir yapınız vardır •
Yayımcılık, terfiler ve kültürel takipler başlıca cezbolduğunuz
şeylerdir • Kendi öneminizi artırmak veya hayırseverlik
doğrultusunda yöneltilen enerji ve hevesiniz vardır • Kendinize
olan güveniniz yaptıklarınıza olan inancınızdan gelmektedir •
Çabuk karar verebilirsiniz ve verdiğiniz kararlar da genelde
doğnı olanıdır • Her türlü (olumlu veya olumsuz) olaydan
sıyrılma yeteneğiniz vardır • Sizde hayır veya zordur ke
limelerinin yeri yoktur • Maddi olarak kazancınızı bileğinizin
hakkıyla alıyorsunuz • Biraz pohpohlanmayı seven birisiniz.

d
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MARS birleşim SATÜRN
Otorite tarafından engellenebilirsiniz • Yapmak istedikleriniz ile
yapmaya zorlandığınız şeyler arasında anlaşmazlık ve ikilem
yaşarsınız • Akılsızca hareketlerde kızgınlık ve hayal kırıklığını
muhafaza eder ve bunu üstünüzden çok çabuk atamazsınız • Ya
ralanmalara eğilimlisiniz ve sık sık yaralanabilirsiniz • Genelde
olumsuz veya zararlı bir enerji potensiyeline sahipsiniz • Aşırı
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çalışırsınız • Akıllı olduğunuz kararlarınızdaki tutumunuz ve uy
gulamalarınız ile bellidir • Hareket ve tutumlarınızı özenle
seçersiniz• Düşman olarak istenmeyen birisiniz • Çok çabuk
nefret eder ve düşmanlık beslersiniz • Kinci olabilirsiniz •
Kemik rahatsızlıkları veya deri ile ilgili sorunlarınız olabilir.

MARS birleşim URANÜS
Tavırlarınız önceden kestirilemez •
Farklı olduğunuzu
düşünmeyi sever ve gerçekten bazı durumlarda öyle dav
ranırsınız • Kendi özel yolunuzdan gitmeyi istersiniz • Huzursuz
sayılırsınız • Cesaretlisiniz • Makineler kullanılırken dikkatli
olmalısınız • Sözlerinizde acımasız olabilirsiniz • Aceleci ve
sabırsızsınız • Dikkafalı olmanız size sorunlar yaratır • Heyecanlı
ve dengesizce davranışlarınız olabilir • Tek düze (monoton)
yaşamak size göre değildir, hatta bu sizde aşarı tedirginlik ve
sıkıntı yaratabilir • Maceraya atılma isteğiniz yoğundur • Be
lirsizliklerden hoşlanırsınız
•
Karşınızdaki insanları si
nirlendirmekten zevk duyarsınız.

MARS birleşim

NEPTÜN

Fiziksel cazibeniz yüksektir • Kendinize güvenemezsınız •
Sanat, fotoğrafcılık veya tıp dalında küçük gruplarda, bir kaç kişi
ile yardımlaşarak çalışmaya eğilimlisiniz • Yüksek seviyedeki
ruhsal enerjinizi okült ilimlerde kullanabilirsiniz • Kendinize
özgü düşleriniz vardır • Güvensizlik hissedersiniz • Makul ol
mayan eylem ve hatalı yargılara düşebilirsiniz • Fotoğrafçılıkta.
tıpta, sanatta veya özürlü azınlık gruplarla çalışabilirsiniz • Enerji
eksikliği çekersiniz • Tatminsiz sayılırsınız • Aşağılık komp
leksine kapılabilirsiniz • Duygularınızı kontrol edemezsiniz bu
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sizi zor dunımlara düşürebilir • Güvenilir birisi değilsiniz •
Anlaşamadığınız kimselere düşmanlık beslemeniz olasıdır.

d a 'i'
MARS birleşim PLUTO
Danışmanlık sizin için uygun bir meslek olabilir • Silahla il
gilenmeye, cerrahi konulara, inceleme, araştırma ve yemek
pişirmeye, madenlere, mağralara ve yeni gelişen her tür konuya
ilginiz vardır • Sıkı çalışmak ve iddalı oynamak için sonsuz bir
kapasiteniz vardır • Ateşli bir mizacınız var • Şiddete
yöneliksiniz • Dayanıklılığıruz her zaman göze çarpar • Cesur ve
atılgansıruz • Kişiler üstünde otorite kurma isteğiniz sizi zor du
nımlara sokabilir • İnsanları yönlendirme isteğinizden dolayı
cevrenizdeki bazı kişilerle aranız açık olabilir • Çevrenizde sizi
otorite olarak kabul eden insanlar bulunur.

�

JÜPİTER AÇILARI

JUPİTER birleşim SATÜRN
Bu açı sizin yaşam tarzınız ve sorumluluklarınızm ne denli ağır
olacağını gösterir • Genelde çabuk ve pratik sayılırsınız • Para
probleminiz olur ve bununla uğraşmak zorunda kalırsınız •
İyimser birisiniz • Bazen yanılgıya düştüğünüzde bu iyimser
yapınız zedelenbilir • Sizin kaderiniz genelde çevrenizdeki prob
lemlerle yönlendirilir • Hedefinize ulaşmak ancak çok çalışmayla
gerçekleşecektir • Yaşam size her şeyden biraz sunar • Herhangi
bir şeyi nadiren karşılıksız alacaksınız • Eğer bir şey
kazanıyorsanız, mutlak bir şeyleri kaybedeceksiniz • Başarıya
sahip olabilmeniz için ve onu elinizde tutabilmeniz için çok
çalışmalısınız • Kendiniz ve çevrenizdeki insanlardan çokca
yakınan birisiniz • Çabuk heyecanlanırsınız • İş yaşamınızda
zorluklarla karşılaşırsınız • Başarı ancak çok sabırlı ve disiplinli
çalışma ile gelecektir.

JUPİTER birleşim URANÜS
Bu açı size alışılmışın dışında genişleme imkanları tanır • Bek
lenmedik anlarda beklenmedik yardımlar görürsünüz ve bu
yardımlar genelde yakın arkadaş çevrenizden gelecektir • Ge
nellikle ani yolculuklara çıkma ihtimaliniz vardır • İyi eğitim
imkanınız olur, bununla birlikte sizin için ticari kazanç (özellikle
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bilimsel alanda) sözkonusudur • Arkadaşlarınıza karşı mütevazi
ve eli açık davranırsınız • Çevrenizde isyankar ve reformcu kim
seler yoğunlukta olabilir • Savaştan yeni teknolojiden veya yeni
bir düzen ve mantığın sunulmasından fazlaca etkilenmiş ola
bilirsiniz • Bağımsızlık dürtünüz evliliği geciktirmenize neden
olur • Eğer erken evlenmiş biriyseniz karşınızdaki kişiyi suçlayıcı
davranışlarda bulunabilirsiniz • Bencil ve tek taraflı istekleriniz
olur • Çevrenize asil görünmeye çalışırsınız • El üstünde nı
nılmaktan hoşlanırsınız.

JUPİTER birleşim NEPTÜN
Bu birleşim size yüksek düzeyde imajinasyon kabiliyeti verir •
Genelde nıhsal ve duygusal alanlarda çok hassassınızdır, dini ve
mistik olaylara eğiliminiz olabilir • Tutabileceğinizden daha fazla
söz verirsiniz • Bazen de kendi disiplininizi bozacak dav
ranışlarda bulunursunuz • Dini ve doğa üstü ruhsallığı kabul
eder ve kendisini bu tür olaylara yakın hissedersiniz • Özellikle
sanat ve edebiyatta, soyutlamanın, gizemciliğin yanında, re
alizmin karşısındasınız • İnsanları seven ve iyimser birisiniz •
Duygusal yaşamınız çok hassastır ve ruhsal gelişiminiz sizin için
önemlidir • Etkilere açık birisiniz • Bazen gerçek dünya ile
ilişkilerinizi koparır ve hayallere dalabilirsiniz dikkatli olmalısınız.

JUPİTER birleşim PLUTO
Bu açı size düşündüğünü yapabilme kabiliyeti verir • Ayrıca in
sani hedefler güdersiniz • Sizde genelde yüksek derecede kon
santrasyon yeteneği vardır • Önderlik vasıflan ve bu vasıflan en
iyi şekilde kullanma kabiliyeti sizin özelliğinizdir • Evrenin ve
doğanın gizlerini keşfetmeye isteklisinizdir • Çözümsel ve
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araştırıcı bir yapıya sahipsiniz • Kişilerin fiziksel ve ruhsal du
rumları hakkında fikir üretebilirsiniz • Önderlik yeteneğiniz
vardır • Güncel yaşamınızda pratik olarak kullanabildiğiniz
sürece mistizme ve metafizik olgulara eğilimlisiniz • Yaşamınızda
belirli dönemler zorluklar ve krizlerle geçecektir • Yaşamınızdaki
önemli krizleri atlatmak için yeterince gücünüz vardır • Siz bu
krizleri kolay atlatabilen birisiniz • İnsanların davranışlarını
önceden bilebilen iyi bir gözlemcisiniz.

SATÜRN AÇILARI

SATÜRN birleşim URANÜS
Birden gelişen yeniliklere karşı aşırı tepki verebilir ama daha
sonra
rahatlıkla
kabullenebilirsiniz
•
Sosyal
yapıdaki
biçimlenmeyi belirleyen kuşaksal bir göri.ini.işi.ini.iz vardır • Fi
kirleriniz belirli bjr akım veya ideolojiden fazlasıyla etkilenmiş
olabilir • Bulunduğunuz bütün grupların amaçları kardeşlikden
ziyade daha çok pratikliğe yöneliktir • Teknolojik gelişmelere
yavaş ayak uyduran birisiniz • Geleneksel olguları yenilemeye
yöneliksiniz • Ruhsal gerilimleriniz yoğundur • İnatcı ve
göri.indi.iği.ini.izden daha çok dikkafalı sayılırsınız • Fikirleriniz
genelde orjinaldir, çabuk ve iyi ifade edebilirsiniz • Bu açı ge
nelde ti.im olaylar ve yaşamda tecri.ibe edinmek için iyidir •
Tecri.ibelerinizi oldukça iyi ve başarılı bir şekilde kullanırsınız.

SATÜRN birleşim NEPTÜN
İş ve mesleki hayatınızdaki başarınız moralinize bağlıdır • Çok
çabuk etkilenip vazgeçebilirsiniz hatta iflas etmeniz bile
mümkündür • Her çeşit borçlarınızı ödenmek zonında kalırsınız
• Hayalgi.icüni.iz gerçekle sınırlandırılmıştır • Zevkler sizin için
sorumlulukları da birlikte getirecektir • Alışılmışın dışında ilginç
bir kişiliğiniz vardır • Aşırı derecede kendinizle ilgilenirsiniz •
İdealleriniz ve gerçekler arasında sürekli bir çekişme vardır •
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Gerçeklerden çabuk kopabilirsiniz
sizde iç gerilimlere yol açar.

•

Yüklendiğiniz sorumluluklar

SATÜRN birleşim PLUTO
Karşılaştığınız her hangi bir karışık sorunda çözüm bulmak için
inanılmaz bir arzu duyarsınız • Bu açı tıbbi ve bilimsel
araştırmaları ilerletmek için mükemmel etki yaratır • Kaynakların
konınması ve kullanımı konularına ilgilisiniz • Bazen tanınmaz
olursunuz • Şiddete yöneliksiniz • Fazla çalışmanız gerekir •
Aşırı derecede sabırsızlık gösterebilirsiniz • Disipline önem veren
birisiniz • Yapacağınız işleri gizli nıtarsınız • İlişkilerinizde zor
luklar gözlenebilir.

iti

URANÜS AÇil.ARI

URANÜS birleşim NEPTÜN
Oldukça az görülen bir açı. Bu nedenle daha çok kitleler
üstünde etki gösterdiği düşünülüyor. Yine de doğum haritasında
bu açıya saWp kimselerin hayal gücünün, orjinal fikirlerin ve ye
niliklerin yoğunlukta olduğu gözlenmiştir. Aynca oldukça ide
alistdirler. Gizem ve gizli olan konulara eğilimleri fazla olur.
Hatta yakın çevrelerinde bu tür ilgi alanlan ile uğraşan kimseler
bulunabilir. Sezgisel yönleri oldukça gelişmiştir. Olaylar üstünde
hakimiyet kurma istekleri ve bunu başarmaları mümkündür.

URANÜS birleşim PLUTO
Bu açıda oldukça ender görülmektedir. Çünkü uzak olan bu iki
gezegenin birleşimi 1 1 5 yılda bir gerçekleşir. Bu birleşime saWp
kimseler isteklerini gerçekleştirmek uğruna bir çok şeyi feda ede
bilecek kimselerdir. Hatta çevrelerinde oldukça hırçın veya nazik
kimseler olarak tanınırlar. Aşın uçlan tercih eden kimselerdir.
İlişkilerinde genelde oldukça esnektirler ve başarılı olurlar.

�

NEPTÜN AÇILARI

NEPTÜN birleşim PLUTO
Bu açıda oldukça zor görünen birleşimlerdendir. Bu nedenle
daha çok kitleler üstünde etkilidir. Bu açıya sahip kimseler
oldukça fanatik olabilirler. Aynca gizli örgütler ve gruplarla il
gileri olabilir. Kişilik yapılan ise aynı gizemi taşımaktadır. Değişik
fikirler üretebildikleri gibi orjinal ve alışılmışın dışında ilgi alan
lan olabilir.

ATMIŞ DERECE

0

GÜNF.Ş AÇILARI

GÜNEŞ sextil AY
Başkalarıyla kolaylıkla duygusal bağlantılar kurarsınız • Etkili ve
si.iradi iletişim kabiliyetiniz vardır • Kendinize benzer diğer
kişilerle tanışma ve sohbet imkanına sahipsiniz • Yapınız gereği
genelde uyum! olmaya çalışırsınız.

GÜNEŞ sextil MARS
Fırsatçı değilsiniz ama fırsatları çabuk değerlendirirsiniz •
Fırsatlar kendiliğinden doğmuyorsa onu kendiniz yaratırsınız •
Oldukça inatçı bir yapınız var • Kendi bildiğiniz doğruların
yalnış olduğunu ancak deneme yanılma yöntemiyle anlarsınız •
Dayanıklı ve güçlü bir mizacınız var.

GÜNEŞ sextil JUPİTER
Kendinize yarar sağlayacak kişilerle tanışma imkanlarınız olur •
Karşınıza çıkan fırsatlar çoğunlukla öğrenme, ruhsal anlayış, se
yahat ve hukuksal konulan içerir • Kendinizi ve birlikte
olduğunuz kimseleri geliştirmek için yoğun bir uğraş ve
riyorsunuz.
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GÜNEŞ sextil SATÜRN
Fırsatları yakalamak için biraz fazla çalışmaya veya biraz zamana
ihtiyacınız vardır • Ancak düşünce ve azimle başarıya ulaşırsınız
• Çalışkan olduğunuz kadar dayanıklısınız da • Tavsiye ve
uyarıları dinlemeyi öğrenmelisiniz.

GÜNEŞ sextil URANÜS
Karşılaştığınız fırsatları tahmin edemeyebilirsiniz • Genellikle
fırsatlar aniden ve beklenmedik kaynaklardan ortaya çıkarlar •
Yakın çevrenizden gelebilecek fırsatlara daha sıcak bakmalısınız
• Bazı konularda göründüğünüzün aksine tutucu olabilirsiniz.

GÜNEŞ sextil NEPTÜN
Önseziniz ve içgüdünüz fırsatların yolunu açar • Diğerleri ile
ilişki için ele geçen çoğu fırsatlar ruhsal veya sanatsal ilerlemeye
yöneliktir • İyi bir kulağınız vardır • Aynı zamanda iyi bir din
leyici ve eleştirmen olabilirsiniz.

GÜNEŞ sextil PLUTO
Fırsatlar genellik.le sizden güçlü kişiliklerle ilişkiler kurma yada
bir olayın kontrolünü ele alma şeklinde ortaya çıkar • Yönetme
içgüdünüz bir çok kimseye ters gelebilir • Teşebbüs yeteneğinizi
ve aktivitenizi bir çok kimse örnek almıştır.

283

AY AÇILARI

AY sextil MERKÜR
Teorileri uygulamak istersiniz • Kendi fikirlerinizi veya
diğerlerinin fikirlerini uygulamaya çalışırsınız • Komşularınız
veya kardeşleriniz ile ilişkileriniz oldukça verimli ve yoğundur •
Toplumda yer almak ve tanınmak istersiniz • İyi bir
konuşmacısınız • Hafızanız oldukça güçlüdür.

AY sextil VENÜS
Fırsatçı bir zihniyete sahipsiniz • Avantajları her zaman
değerlendirmeye çalışırsınız • Her zaman ilişkilerinizden karlı
çıkarsınız • Çevrenizdeki kimseler size yardım etmekten go
cunmazlar, hana oldukça fazla yardım alabilirsiniz • Sempatik
davranışlarınızla ilgi geçmek istersiniz.

AY sextil MARS
Sözlü ifadelerinizi fiziksel ispatlarla kuvvetlendirmelisiniz, bunu
yapmak için elinize geçen her fırsatı değerlendirmeye çalışırsınız
• Plan fikir ve isteklerinizi uygulamak ister ve başkalarından da
bunu beklersiniz • Duygusal yönde fazlasıyla yönlendirici
olduğunuzdan özel ilişkiniz istediğiniz yöne girmeyebilir • Bazen
tepkileriniz aşın olabilir.
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AY sextil JUPİTER
Belirli bir olay için bilgi, haber yada anlamayı gerektiren ne olur
sa toplama yeteneğiniz vardır • Hafızanız pek mükemmel
sayılmaz ama oldukça doludur • Yardım ihtiyaç duyduğunuz
anda gelir.

AY sextil SATÜRN
Sadece
olgunluk
ve
tecrübeden
gelen
fırsatları
değerlendirebilirsiniz • Bu tecrübeleri edirımeniz zamanınızın
büyük bir kısmını alacaktır • Organizasyonları geliştirmek ve
planlan hazırlamak, fırsatları görmenize yardım eder.

AY sextil URANÜS
Duygusal içgüdüleriniz olaylarla başetmenize yardımcı olur •
Fırsatlar tahmin edilemeyebilir • Üstün zeka veya en azından çok
akıllısınız • Duygusal yönden hislerinizi genelde belli etmezsiniz,
ettiğinizde ise oldukça samimi ve açık davranırsınız.

AY sextil NEPTÜN
Uygun zamanı sezebilme duyusuna sahipsiniz • Fırsatın var
olduğunu söyleyen içten gelen bir sesle avantajları değerlendirme
kabiliyetiniz vardır • Hisleriniz sizi genelde yanıltmaz • Gizli
kalmış ve kullanamadığınız yetenekleriniz olabilir • Okült ko
nulara yatkın birisiniz.
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AY sextil PLUTO
Esrarengiz bir idrak gücünüz var • Önemliyi gereksizden
ayırabilme becerisi yada bunu geliştirebilme yeteneğiniz
gelişmiştir • Duygusal olarak şaşkınlığa düşme olasılığınız çok
azdır • Hemen her türlü gelişmeyi takip edersiniz • Toplum
içinde yaptıklarınızdan dolayı saygın bir yeriniz vardır.

�

MERKÜR AÇILARI

MERKÜR sextil VENÜS
Uyanıksınız • Sosyal birisiniz • Esprili • Entellektüel me
raklarınız vardır • Güzel eğilimli davranışlarınız var • Ha
berleşme veya teknik becerileri iyi kullanabilme fırsatları ya
kalarsınız.

MERKÜR sextil MARS
Çok dolaşan birisiniz • Saldırgan olmamanıza rağmen fikirlerinizi
ve düşüncelerinizi paylaşmaya istekli değilsiniz • Fiziksel ispat
ve katılımla daha iyi öğrenebilirsiniz • Tartışma ortamında ko
nuyu özemsemeden konuşmazsınız • Açık yakaladığınızda ise
hemen saldırıya geçersiniz • Bir şeyi kabul edebilmeniz için
onun deneruniş ve uygularunış olması gerekir.
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MERKÜR sextil JUPİTER
Entellektüelsiniz • Artistik yeteneğinizin yanında iletişim be
ceriniz de dikkate değer • Becerilerinizi geliştirmek için nor
malden daha çok fırsatınız olacaktır, bu fırsatları değerlendirerek
başarılarınızı pekiştirmeniz mümkün • Çevrenizden her zaman
haberdar olmak istersiniz • Meraklı bir yapınız var • Zihinsel
gelişmeye önem veriyorsunuz.

MERKÜR sextil SATÜRN
Dikkatlisiniz • Yardımı hak edecek daha yaşlı ve tecrübeli
kişilerle ilişkileriniz yoğundur • Planlama yetiniz vardır • Bu
becerileriniz size entellektüel ve teknik yeteneklerinizi kullanma
fırsatı tanır • Arka.daşlıklardan ve katıldığınız organizasyonlardan
yeni tecrübeler edinir, gelişen ve büyüyen entellektüel beceriler
kazanırsınız • Tahmin yeteneğiniz biraz zayıftır • Çıkan fırsatları
ustalıkla değerlendirirsiniz • Dostlarınızla iletişiminiz zaman
zaman kopabilir.

MERKÜR sextil URANÜS
Arkadaşlık ve organizasyonlarda entellektüel gelişim ararsınız •
Fırsatları anlama ve değerlendirmede güçlük çekersiniz, bundan
dolayı olayların idaresi ve iyi sonuçların çıkartılması da güç olur
• Grup faaliyetlerine hevesli olduğunuz kadar bu konuda başarılı
ve aranılan birisiniz • Çevrenizdeki insanlarla iyi ilişkileriniz var
• İletişim kurmakta zorlanmuyorsunuz • Oldukça fazla dost ve
arkadaşlarınız vardır.
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MERKÜR sextil NEPTÜN
Hemen her türlü girişiminizde psikolojik ve ruhsal gelişme ka
zanmayı amaçlarsınız • Kendi işlerinizi yaparken genellikle bir
den bire kendinizi başkalarının işini yapıyor bulabilirsiniz • Sa
natsal yönünüz gelişmiştir • Hayalgücünüz ve sezgileriniz
kuvvetlidir.

MERKÜR sextil PLlITO
Keskin kavrayış ve çözümsel yetenekleriniz vardır • Kuvvetle
gelişmiş mevki ve statü kazanma isteğiniz var • Karşınıza çıkan
fırsatlar genelde size tecrübelerinizi ve bilgilerinizi doğru kul
lanma yoluyla ulaşır • Çevrenizdeki insanların size saygılı ol
malarını istersiniz • Sözlerinizde açık ve patavatsız ola
biliyorsunuz.

�

VENÜS AÇILARI

VENÜS sextil MARS
Birçok sosyal ilişkilere girme fırsatınız olur
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•

Bu açı bayanlarda

iş imkanları veya entellektüel yada sanatsal beceriyi geliştirme
şansı sağlar • Baylarda ise romantik fırsatlar yaratacaktır• Fakat
her iki cinste de sevdiğine fazlasıyla sahip çıkmak isteği
görülebilir.

VENÜS sextil JUPİTER
Sanat veya gazetecilik konularında becerileriniz var •
Öğretmenlik, reklamcılık, promosyon yada yayıncılık fırsatları
doğar • Zirvede ve gündemde kalabilmek için elinizdeki kay
nakları geliştir ve özenle kullanırsınız • Bu konuda fırsatlar ya
ratmakta usta sayılırsınız.

VENÜS sextil SATÜRN
Gösterdiğiniz sabır ve fedakarlıklar sıkça değerli fırsatlara
dönüşür • Daha yaşlı ve tecrübeli kimselerden gelen fırsatlar ve
avantajlarınz olacaktır • Mimarlık ve dekorasyon konularında ka
biliyetiniz var • Bu konularda ahenkli ve verimli çalışmalar ya
pabileceksiniz • İlişkilerinize sadık ve saygılısınız, bunu
karşınızdaki kimselerden de bekliyorsunuz.

VENÜS sextil URANÜS
Sosyal konulara ilgilisiniz • İlişkileri merakla ve istekle in
celersiniz • Sosyal faaliyetler ve yeniliklere açık birisiniz • Eko
nomi, teknoloji ve sosyal bilimlerde başarılı olabileceğiniz gibi
mesleğinizi de bu yönde seçebilirsiniz • Bir çok arkadaş edinme
fırsatınız olur • Duygusal yönden size uyum sağlayabilecek bi
risini arıyorsunuz.
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VENÜS sextil NEPTÜN
Matematiğe kabiliyetlisiniz • Mekanik, teknik ve sanatsal be
cerilerinizle dikkat çekersiniz • İşiniz gizliliği gerektirebilir •
Deniz kuvvetlerinde veya denizcilikle ilgili bir mesleğiniz olabilir
• Dans veya ayakları ilgilendiren bir işiniz de olabilir • Geliriniz
sabit olmayabilir.

VENÜS sextil PLUTO
Çözümsel kabiliyetiniz var • Sezgisel potansiyeliniz yüksek •
Gizli projelere eğilimlisiniz • Çok fazla tedbirli ve dikkatli dav
ranıyorsunuz, ancak yine de davranışlarınızın akıllı bir
gözlemcisisiniz • Sosyal çevrenizde saygın ve aranılan birisi
olmak istersiniz.

d

MARS AÇILARI

MARS sextil JUPİTER
Fikirlerinizi uygulamaya koyma fırsatları yakalayacaksınız • Po
litika, sanat, müzik, yabancı kültürler, diplomasi, reklamcılık,
hukuk, yazarlık, din veya yüksek eğitime ilgi duyuyorsunuz.
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MARS sextil SATÜRN
İş idaresi, mimarlık, yönetim, bankacılık, emlakcılık alanında
gelişme ve fırsatlar yakalayabilirsiniz • Kendi ilgi alanlarınızı
planlama ve geliştirmede beceriklisiniz • Nasihat vermekten
hoşlanan bir yönünüz var.

MARS sextil URANÜS
Teknoloji, yönetim, geliştirme veya mistik konularda, örneğin
büyü ve astroloji gibi alanlarda gelişme fırsatınız olur • Akıllı fi
kirler ve çözümler üretirsiniz • Ürettikleriniz ile kendinizi is
patlamak istersiniz.

MARS sextil NEPTÜN
Her zaman şanslı değilsiniz fakat güçlü sezileriniz sayesinde ge
nellikle kazançlı çıkarsınız • Tıp, ilaçlar, veya denizcilikle ilgili
projelerde görev alabilirsiniz • Din, sanat veya müzikte ortaya
çıkmamış yetenekleriniz vardır.

MARS sextil PLUTO
Diğer kişilerin servetlerini veya mallarını işleterek gelişme
fırsatına sahipsiniz • Psikoloji, vergiler, sigorta, yenileme, ham
madde veya tıp gibi alanlara ilgi gösterirsiniz • İlk bakışta pek
görülmeyen ve saklamaya çalıştığınız bir hırsınız var.
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�

JÜPİTER AÇILARI

JUPİTER sextil SATÜRN
Başarılı olmanız ne kadar iyi hazırlandığınıza ve ne kadar sağlam
kararlar verebildiğinize bağlıdır • Jüpitersize süpriz gelişmeleri
ve başarma şansını gösterir • Satürn emeğinizle hak edilmiş
şeyleri gösterir.

JUPİTER sextil URANÜS
Arkadaşlar veya organize edilmiş kurumlar tarafından ilerleme
fırsatınız olur • Şans eseri yeni insanlarla tanışmanız sizi ta
mamiyle yeni koşullara çekecek olaylarla karşılaşmanıza sebep
olabilir • Hukuk ve eğitim ile ilgili verimli projeler hazırlamanız
mümkiin.

JUPİTER sextil NEPTÜN
Ruhsal yönden gelişme fırsaunız olur • Sanatsal becerinizi
geliştirmek istersınız • Bilinmeyene ve mistik olaylara
eğilimlisiniz • Hastahane ve hapishane gibi kısıtlayıcı ortamlarda
azınlık gruplarla birlikte gelişme sağlayabileceğiniz fırsatlar
çıkabilir • Adaletlisiniz ve çevrenizdeki kimseler bu konuda size
güvenirler.
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JUPİTER sextil PLUTO
Bilimsel teorileri pratiğe aktarma fırsatınız olur • Topluma
yaklaşımınız, insancıl kişilerden daha organize olmuş detaylı ve
matematikseldir • Mal veya miras konularında hukuki yönde
avantaj salayabilirsiniz • Hızlı düşünme yeteneğinizi iyi kul
lanmasını öğrenmelisiniz.

1)

SATÜRN AÇILARI

SATÜRN sextil URANÜS
Teknik gelişmelere açık birisiniz • Uluslararası ekonomik ku
nıluşları ve buna bağlı sosyal kurumlarla ilişkileriniz olabilir •
Yanılmayan ve azimli birisiniz • Buna bağlı olarak birlikte
çalıştığınız sosyal grupların gelişmeleri için uygun fırsatlar ya
ratabilirsiniz • Disiplinli ve prensip sahibi olmanız sizi bu ko
nularda aranan birisidurumuna getiriyor.

SATÜRN sextil NEPTÜN
Yeni dinsel düşünceleri tanıtmak ve bu konularda görev
üstlenmek istersiniz • Esrarlı ve doğaüstü tabiat olaylarını in
celemeye eğilimlisiniz • İlaç ve tıp için yenilikler geliştirme
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fırsatınız olur • Doğal kaynakların verimli kullanımını sağlamak
ve bu tip olaylardaki gelişmeleri izlemekten hoşlanıyorsunuz •
Önemliyi gereksizden ayırabilme yeteneğinizi oldukça iyi kul
lanıyorsunuz.

SATÜRN sextil PLUTO
Elinizdeki fırsatlar kendi içinizde olan doğal yetenekleri kullanma
heyecanını verir ve siz bu yapınızı toplum içinde kullanmaktan
hoşlanırsınız • Muhtemel oluşumlar içerisindeki öncelikleri
lüzumsuzlardan ayırma beceriniz var.

URANÜS AÇILARI

URANÜS sextil NEPTÜN
İdealize edilmiş bir çok fikirler ve düşünceler sizi zorlayacaktır •
Yapmak istedikleriniz ve yaptıklarınız arasında oldukça fark
vardır • Çevrenizin desteğini görmenize rağmen gerçeklerden
kopabilir ve ulaşılması zor idealler peşinde koşabilirsiniz.

URANÜS sextil PLUTO
Adalet

anlayışınız

alışılmışın

dışında
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gelişmiştir

Ufak

haksızlıklara karşı aşırı tepki gösterebilirsiniz • Çevrenizde
gelişen hemen her olayda adaletli olmayan konuları görebilirsiniz
• Genelde oldukça gerilimli bir yapınız var • Boş kalmaktan ve
hiç bir şey yapamamaktan nefret edersiniz • Hareketli olmak ve
uğraşmak sizin için çok önemlidir.

NEPTÜN AÇILARI

NEPTÜN sextil PLUTO
Gizli ve gizemli yönleriniz çoktur • Hayal dünyanız bir hayli
gelişmiştir • Ruhsal yönde gelişebilen fakat aşın bağımlı
kaldığınız fikirleriniz nedeniyle bu gelişmeyi yanlış kullanabilen
birisi olabilirsiniz • İç dünyanız oldukça gelişmiş ve hayalleriniz
alışılmışın dışındadır • Sizgileriniz ve tahminleriniz oldukça tu
tarlı sayılır • Onlara aşırı güvenmenizden dolayı zaman zaman
hatalar yapabilirsiniz • Kendi iç dünyanızda kimseye açmadığınız
ve idealize edilmiş bir düşünce vardır ve onu mutlaka bir gün
uyguulamak istersiniz.

KARE AÇILAR

0

GÜNF.Ş AÇILARI

GÜNEŞ kare AY
Başarılı olabilmek ıçın ruhsal ve bencil oyunlara ihtiyaç du
yarsınız • İlişkilerinizde bir şeyi kazanabilmek için diğerlerinden
vazgeçmek
zorunda
kalabilirsiniz
•
Hırsınızı
yanlış
yönlendirdiğinizde beklemediğiniz kayıplarınız olabilir.

0 C cJ
GÜNEŞ kare MARS
Sabırsız ve karşılaşunnayı seven benliğiniz kolayca incitilebilir ve
bu da başansızlıklarınıza sebep olur • Aynca hayal kırıklığına
uğramış olmanız bir çok şeyi başarabilme hırsınızı ve enerjinizi
kamçılayacakur.

0 a �
GÜNEŞ kare JUPİTER
Enerjinizi ve kaynaklarınızı yanlış kullanabilirsiniz • Olayların
akışında tedbire ihtiyaç duyduğunuz zaman çok nıtumsuz dav
ranabilirsiniz • Cömertlik gerektiren anlarda çok tedbirli olur
sunuz • Karışıklığa, başkalarının olumsuzluklarına gözyuman bir
yapınız vardır.
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0 D 1;
GÜNEŞ kare SATÜRN
Zorluklarla idare etmeyi öğrendiğiniz zaman başarı size ken
diliğinden gelecektir • Amaçlannızda başarılı olmanızı
sağlayacak olaylar ve nesneler için genellikle her zaman hırslı ve
hazır durumdasınızdır.

0 D

iti

GÜNEŞ kare URANÜS
Tamamiyle özel olmaya eğilimlisiniz veya gizli yönleriniz kuv
vetlidir • Karşınıza çıkan engeller beklemediğiniz ve
alışmadığınız türden olurlar • Dikkatsiz olmanıza karşı oldukça
sabırlı ve lurslı sayılırsınız.

0 D 't'
GÜNEŞ kare NEPTÜN
Problemlerinizin niçin ve nasıl varolduğunu açıklamakta zorluk
çekersiniz • Olayların kaynağını öğrenmek mümkündür fakat
size zor gelecektir • Detaylan kavramaktan çok konunun özetini
algılamayı tercih edersiniz.

0 D 'i'
GÜNEŞ kare PLUTO
Bütün kaynaklarınızın kullanımı için gerekli durumlar oluşmuştur
• Siz birşeyi kazanırken daha önemsiz bir şeyden vazgeçmeye is
teksiz davranabilirsiniz • Kendi avantajlannızla durumları idare
edebilme yeteneğine sahipsiniz.
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AY AÇILARI

AY kare MERKÜR
Çevreniz tarafından anlaşılmak için zor engeller aşmalısınız •
Hafızanızın iyi olduğu söylenemez, fakat sizin için önemli bir
şeyi kesinlikle unutmazsınız • Genelde haberleşme konusunda
zorluklarla karşılaşırsınız • İletişimi engelleyen öğrenme yada fi
ziksel bir bozukluğunuz olabilir.

AY kare VENÜS
Başkalarıyla beraber çalışmaya eğilimli değilsiniz • Bir şeyi kabul
etmeden önce kendinize ispatlamak zonındasınız • Aşırı dik
kafalı ve inatçı birisiniz • Başarı daha çok kendi çabalarınız so
mıcunda kazanılmıştır • Eleştirme ve en iyisini bildiğini zan
netme huyunuz yüzünden çok dost kaybedebilirsiniz • Anlayışlı
ve fikirlere saygılı olmayı ööğrenrnelisiniz.

� O d
AY kare MARS
Enerjik bir yapınız var • Azimlisiniz eğer on şey ıçın
uğraşıyorsanız biri olur, zaten bu da uğraşınıza değer olandır•
Saldırgan, bazen kaba olabiliyorsunuz • Duygularınız mantığın
üzerindedir • Tezcanlısınız ve hareketliliğiniz insanların dikkatini
çeker • Fikirlerinizle değil, hareketleriniz ve davranışlarınızla ilgi
odağı olmaktan hoşlanıyorsunuz.
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AY kare JUPİTER
Kanşmamanız gereken olaylara fazlasıyla karışırsınız • Merakınız
sizi doğm yoldan saptırabilir • Zayıf bir hafızaya sahip ola
bilirsiniz buna rağmen iyi bir iletişim yeteneğiniz vardır • Duy
gularınızı oldukça abartılı bir şekilde anlatmaya eğilimlisiniz.

AY kare SATÜRN
Başarı mümkündür fakat erişilmesi sizin için kolay değildir • Ge
nellikle başarı kazanıldıktan sonra mutlu değilsinizdir • Çok çaba
harcamış ve kendinizi yorgun hissedersiniz • Duygusal esneklik
eksikliğiniz vardır • Kurallara ve düzene bağlı kalmamaya çalışır
kendi başınıza hareket etmek istersiniz.

AY kare URANÜS
Sizin için en büyük engel, hazırlıksız olduğunuz beklemediğiniz
ve tahmin etmediğiniz bir olayla karşılaşmanızdır • Keskin bir
zekanız var • Hafızanız güçlüdür • Genelde sinirli ve gergin bir
yapınız vardır.

AY kare NEPTÜN
Çalışmalarınızda neticeye nekadar yakın olduğunuzu kavramakta
zorluk çekersiniz bu nedenle bir çok işin başarılı sonuçlarına çok
yaklaşmışken
vaz
geçebilirsiniz
•
Duygularınızın
sizi
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sürükleyebileceği yanlış davranışlara engel olabilmeniz çok
güçtür • Gerçek olmayan amaçlara yönelebilirsiniz • Düzensizlik
ve dikkatsizlik en belirgin sorunlarınızdır.

AY kare PLUTO
Sık sık kendinizi kandırmaya eğilimlisiniz • Çözümsel ka
biliyetinizin ve keskin sezgilerinizin olmasına rağmen yalnış
adımlar attığınız sık sık görülür • Kendi içinizde her zaman saklı
ve
ortaya
çıkartamadığınız
yeteneklerinizin
olduğunu
düşünürsünüz • Görünenden daha çok şeye sahipmiş görüntüsü
vermekten hoşlanıyorsuunuz • Kinci ve hükmeder bir
yapıdasınız.

�

MERKÜR AÇILARI

� a d
MERKÜR kare MARS
Akıllı olduğunuz kadar uyanıksınız da • Sık sık bilgilerinizi ve fi
kirlerinizi gerçeklerle, kurallarla ve elinizdeki imkanlarla
yarıştırmak istersiniz • Kendinize karşı iç dünyanızda yarış
içindesiniz • Bazı zamanlarda oldukça sakar olabilirsiniz • Hızlı
ve ayrıntılara önem vermeden düşünürsünüz • Hafızanız
mükemmeldir fakat isimleri aklınızda tutmanız güçtür.
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MERKÜR kare JUPİTER
Anlamsız
detaylara
girebilir
veya
önemli
detayları
önemsemeyebilirsiniz • Hafızanızın güçlü olduğu söylenemez,
bundan dolayı bazen kendinizi gereksiz işlerle meşgul edersiniz
• Araştırma ve ilime düşkün olduğunuz gibi dedikoduya da
düşkün bir yapınız var.

MERKÜR kare SATÜRN
KendiniZi tanı�ktan veya öne çıkmaktan çekiniyorsunuz •
Çekingen ve pasif davranışlarınız olur • Demode prensiplere
bağlı kalabilirsiniz • Fiziksel olarak zaman zaman kaba dav
ranışlar gösterebilirsiniz • Fikirlerinizi anlatmakta kaba kuvvet
kullanabilirsiniz • Yaratıcılığınızı ortaya çıkarmak oldukça zordur
• Sakar bir yapınız olabilir.

MERKÜR kare URANÜS
Fikirleriniz gerici veya tam tersi ilerici olabilir, ortası yok gibidir
• Hareketleriniz kararsız veya düşüncesizce olabilir • Şaşkınlık,
sıkıcı ayrıntılar ve gereksiz tekrarlamalardan nefret edersiniz • Fi
kirleriniz ani değişiklik gösterir.

MERKÜR kare NEPTÜN
Sanatsal becerileriniz vardır • Zihniniz fazlasıyla duygusal dav-
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ranır ve tepkileri güçlükle ve yavaş tanımlamak zorunda ka
labilirsiniz • Organizasyon eksikliği gözlenebilir • Gerçekçi ol
mayan yaklaşımlara sahip olabilirsiniz • Karşıt kavramları an
lamakta güçlük çetiğiniz için düşünmeden muhalefet yaparsınız.

MERKÜR kare PLUTO
Başarılı olmak ve ön plana çıkmak istersiniz • Engellemeden
doğbilecek enerji potansiyelini iyi kullanırsınız • Entellektüel id
raklarınız genelde çözümseldir • Birşeyi yapmanın yöntemlerini
iyi bilirsiniz.

VENÜS AÇILARI

� D cJ
VENÜS kare MARS
Sosyal yönden bazı sıkıntılar çekebilirsiniz • Aşk maceralarınız
herşeyden üstün olmalıdır, bu yönde kendinize oldukça
güvenirsiniz • Sanat veya müzik konularında oldukça atak ve
hırslı davranma eğilimindesiniz.

VENÜS kare JUPİTER
Zamanınızın yarısını aşırı hoşgörülülük, geri kalanını bunun be-
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delini ödemekle geçirirsiniz • Herşeyden uzaklaşmanızın anlamı
cimrilik ve bencillik olarak yorumlanabilir • Zamanlamanız
oldukça zayıfdır • Bu nedenle de sık sık aynı zamana birden çok
randevu verebilirsiniz.

VENÜS kare SATÜRN
Etrafınızdakiler, özellikle de sizden yaşça büyük kimseler size
karşı bonkör olmayabilir • Cömertliklerinizden dolayı mali
borçlar çabuk ve sıkça oluşur veya başkaları tarafından yapılmış
borçlardan sorumlu bırakılabilirsiniz • Yakın çevrenizdeki kim
selerin olumsuz yönlerini çok çabuk unutur ve suistimale
uğrarsınız.

VENÜS kare URANÜS
İnatla kendi fikirlerine bağlı, kavgacı, çabuk öfkelenen, sa
vunmada , münakaşacı bir yapınız var • Beklenmedik ani yada
alışılmamış aşk maceraları ile karşılaşacaksınız • Duygusallıktan
çok tensel ilişkiler ön plandadır • Genellikle kendi kendinizi
haklı çıkarmaya çabalarsınız.

VENÜS kare NEPTÜN
Aşk hayatında kendinizmi suçlu, karşınızdakimi hatalı, bunu bil
meden aldatmaya eğilimli davranışlar gösterebilirsiniz • Gerçek
olmayan hayal ve beklentileriniz olacaktır • Aynca gerçekleri
duymak istemediğiniz için onları kendinize göre yorumlarsınız •
Bu da ilişkilerinizin kopuk olduğunu gösteriyor.
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VENÜS kare PLUTO
İlişkilerinizi; duygularda, zihinde, bedende ve maddi olanaklarda
isteklerinizi ve arzularınızı yakalamak için kullanırsınız • Bu
yönde ilişkilere girersiniz • İyi bir yer ve mevki edinmek sizin
için çok önemlidir • İlişkilerinizin çoğu idare edilmeyi gerektirir
• Duygularınızı anlatmakta oldukça zorlanırsınız.

MARS AÇILARI

cJ D 2J
MARS kare JUPİTER

İşi erteleme, gözünde büyütme ve kasıtlı yanlış yönlendirmeye
eğilimlisiniz • İsteksiz olduğunuzda binbir bahane uydurabilir ve
işleri erteleyebilirsiniz • Dikkatsizlik, tembellik ve kötü za
manlama sık sık sizin en kötü düşmanınız olur • Cömert ola
bilirsiniz fakat tedbirsiz davranışlar gösterdiğiniz sıkça olur.

cJ D 1;
MARS

kare SATÜRN

Sabırsızlık ve ruhsal yönde yaşadığınız olumsuzlukları, devamlı
dışa yansıtmazsınız • Fakat bu gerginlik iç dünyanızın gerilimli
olmasına neden olur • Mizah gücüne sahip olabilirsiniz fakat bu
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bazen patavatsızlıkla sonuçlanabilir • Hırslı fakat bir işi bitirmeyi
başkasına bırakmayı yeğleyen bir yapınız var • Genelde işlerinizi
başkalarına yaptırma eğilimindesiniz.

d a iti
MARS kare URANÜS
Çok az da olsa garip ve alışılmışın dışında huylarınız vardır •
Çok çabuk karar verir ve çokça da yanılgıya düşebilirsiniz • Ge
leneksellik size göre değildir • Alışılmamış veya farklı bir yaşam
biçimi ararsınız • İnatçı ve bağımsız birisiniz • Eğer fazla
yönetilir ve kuşatılırsanız mutsuz ve huzursuz olursunuz • Bu
huzursuzluğunuzu birlikte olduğunuz kimselere yansıtırsınız.

d D "1
MARS kare NEPTÜN
Çabalarınız ödüllendirilmez yada sonuçsuz kalabilir • Or
ganizasyonsuzluk ve yönlendirilme yoksulluğundan dolayı
karmaşık bir nıh hali içersine girebilir ve gerginlikler yaşarsınız •
Bazı şeyleri yapmak sizin için karşı konulmazdır • Bu konuda
oldukça dikkafalı sayılırsınız • Alaycı bir yapınız vardır •
Zekanız mükemmeldir oldukça kurnaz sayılırsınız •

d D 'i'
MARS kare PLUTO
İstek gucu, duygusal yoğunluk ve fiziksel dayanıklılık
gösterirsiniz • Saldırgan veya tehditçi olmaya eğilimlisiniz •
Zeki, ne istediğini ve ona nasıl sahip olunabileceğini bilen bi
risiniz • Düşüncelerinizi anlık da olsa hayata geçirmek ister ve
zamanlama hataları yapabilirsiniz.
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JÜPİTER AÇILARI

JUPİTER kare SATÜRN
Kabul edilmiş fikirleri aktarmakta zorlanmazsınız çünkü ideolojik
konuşmalara kaulabilmek için enerji ve azime sahipsiniz •
Dünyaya değerli insan kazandırmak için çalışırsınız • Fakat ge
nelde fikirleriniz başkalarının etkisinde kalır.

JUPİTER kare URANÜS
Geleneğe ve toplumsal değerlere karşı birisiniz • Size düşmanca
yaklaşanlara karşı koymazsınız fakat önleminizi her zaman
önceden almışsınızdır • Liberal akımları desteklersiniz ve aynı
zamanda tutucu olduğunuz söylenebilir • Her iki fikri bir görüp
aynı anda aşın savunduğunuz için siz farkında olmadan birisi
üstün çıkacakur • Yapuklarınıza her zaman uygun kılıflar bul
makta ustasınız.

JUPİTER kare NEPTÜN
Yanlış yönlendirilmiş idealizm, aşın duygusallık veya tamamiyle
dolandırıcılığa yönelik olabilirsiniz • Pop sanat, plastik sanatlar
ve geleneksel yapıların düşüşü hakkında oldukça ilginç ve
değişik fikirleriniz vardır • Bu yönünüzün üstüne kimse hayal
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gücüyle dahi başa çıkmayı tam anlamıyla bilmez • Bunlar ge
nelde en doruğa ulaşmış ve gözden düşmüş projeler ve pro
jelerinizi her zaman gündemde tuttuğunuzu gösterir • Toplumda
bir çok insanı yanlış yönlendirebilirsiniz.

JUPİTER kare PLUfO
İstek gücünüzün kudreti ile bir çok işi başarırsınız • Sosyal du
rumunuz, gücü ve kontrolü içerir ve sizin güdülerinizi,
alışkanlıklarınızı rahat analiz etmenizi sağlar • Böylelikle mevki
ve statü için tutum ve davranışlarınızı ayarlama şansınız olur •
Güç ve statü sizin için oldukça önemlidir • Bu ikiliyi elde edene
kadar durmak bilmeden çalışabilirsiniz • Fiziksel yönden bu kuv
vete sahip olduğunuz belli.

t,

SATÜRN AÇILARI

SATÜRN kare URANÜS
Beklenmedik üzüntüler yaşayabilirsiniz • Sizi en çok zorlayan
konuların · başında ani gelişen olaylar ve sorunlar gelir • Bu
yüzden birden gelişen olaylardan nefret edersiniz • İlginizi
ve
sevdiğiniz
bir
konuya
tam
anlamıyla
çeken
yoğunlaşabiliyorsunuz • Borsa veya spekülasyon için elverişsiz
bir görüşünüz olabilir • Hatta bu konuda para veya mal kay-
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betmiş olabilirsiniz • Değişiklikler rahatsız edici olabilir fakat
bunlar kaderinizin çizgisidir • Birden gelişebilen değişikliklerle
karşılaşabileceğinizin tersi isteklerinize ulaşmanız uzun sürebilir
•
Yaşamınızda inişler ve çıkışlar ya çok çabuk gelişir veya
oldukça uzun bir zaman alır.

SATÜRN kare NEPTÜN
Her hangi bir organizasyon boyunca gevşeklik, tarafsız kötü za
manlama, yanlış konular üzerine yoğunlaşma gösterebilirsiniz •
karşınızdaki insanı dinlerken aynı anda onun hakkında bir çok
senaryo üretebilirsiniz • Birşeyin yanlış olduğunu hisseder fakat
düzeltmek için hiç bir fikir oluşturmaz veya çaba sarfetmezsiniz
• Birlikteliklerinizde de bu yönde sonınlar yaşamanız mümkün •
Yüklendiğiniz sorumluluklar ve kendi hayal dünyanız arasında
sıkışmışsınızdır • Gevşeklik göstereceğiniz her işin sonucu size
aşırı zarar veya huzursuzluk getirebilir • Şayet Satürn 1 . evinizde
ve Neptün 4. evinizde ise çocukluk döneminizle ilgili hoş ol
mayan sonınlarınız olmuştur.

1; D

"1

SATÜRN kare PLUTO
Öfkeli bir yapınız var • Kuvvetli ve güçlü kişilerin etkisinde faz
lasıyla kalırsınız • Bu kişilerde ve olaylarda hiç hile ol
mayacağına inanırsınız • Böylelikle bu tür insanlar tarafından
kullanılma riskiniz her zaman olacaktır • Bu riski farketmeniz
uzunca bir zamanınızı alır • Yeninin cazibesi çok çabuk yok olur
ve siz gerçeklere çabuk dönersiniz • Olayların veya ilişkilerin
gelişimi menfaatlerinize uygun yapıda olmadıkca güvensizlik
veya işbirliğine karşı isteksizlik hissedebilirsiniz • Kendi men
faatinizi gördüğünüzde başkalarının çıkarlarını konırsunuz • Bu
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konuda net düşünceler oluşturmak sizin için zordur • Bu ne
denle çabuk yönetilen biri olabilirsiniz • Kızgınlığınızı ve
öfkenizi nadiren dışa yansıtırsınız.

URANÜS AÇILARI

URANÜS kare NEPTÜN
Politik bir yapınız var • Mesleki kariyeriniz ve statünüz sizin için
önemlidir • Politik ve ideolojik düşüncelerinizi .başkaları ile
paylaşmak istersiniz • Bunu yaparken de taktir görmek ve
sayılmak istiyorsunuz • İş hayatınızda ürettiğiniz orjinal fikirler
ve düşünceler başkaları tarafından kullanılabilir • Sizin mutlaka
ideolojik veya politik bir görüşe ihtiyacınız vardır • Şayet bu
görüşü oluşturamazsanız oldukça rahatsız ve huzursuz olur
sunuz.

URANÜS kare PLUTO
Özgürlüğünüze oldukça düşkünsünüz • Fakat bunu karşınızdaki
insanın kendiliğinden anlamasını istersiniz • Kendinizi ifade et
mekte zorlanıyorsunuz • Yaşadığınız olumsuzlukların çoğunda
kabahat sizindir • Çabuk kızabilen ve elindeki gücü çıkarları
doğrultusunda kullanabilen birisiniz • Bu nedenle oldukça katı
ve acımasız olabileceğiniz gibi yumuşak başlı ama içten öfkeli tu-
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tumlar da gösterebilirsiniz

•

Başkaları tarafından yönetilmek is

temediğinizden yönetmek istersiniz.

'*'

NEPTÜN AÇILARI

NEPTÜN kare PLUTO
Sosyal yönünüz oldukça güçlü

•

Çevrenizde ve yaşadığınız or

tamda gelişen ideolojik düşünceler ile kendi hayalleriniz arasında
ikilem yaşarsınız

•

Çok çabuk hayal kırıklığına uğrar ama bir o

kadar çabuk toparlanabilirsiniz • Sizin için her zaman bir çıkış
yolu olmalıdır

•

Bu yolu bulamadığınızda yardım istemekten

çekindiğiniz için tek başına öfkeli adamı oynarsınız
yakın ilişkilerinizi oldukça olumsuz etkiler
olojilerin kurbanı olabilirsiniz

•

•

•

Bu da

Yanlış fikir ve ide

Yine de kendinizi bağunlı his

settiğiniz bir grup, kuruluş veya demek vardır

•

Bu konuda

çalışkan ve karşılık beklemeden hizmet veren birisi olabilirsiniz.

ÜÇGEN AÇil.AR
GÜNF.Ş AÇILARI

GÜNEŞ trin AY
Kendi kendinden memnun birisiniz • Kendi kendinize iler
lemeniz için gerekli eğilime sahipsiniz • Red ve diğer hayal
kırıklıklarını kendine sorun etmeyen ruhani bir rahatlığıruz var •
Güçlüsünüz ve genellikle yaşam gücünüz ve hayata bağlılığınız
kuvvetlidir.

GÜNEŞ trin MARS
Kendinize güveniniz rekabetçi ruhunuzu azaltır • Karşı cinsle
uyumlu ilişkiler kurabilen ve rahatlıkla iletişim kurabilen birisiniz
• Enerjik ve çalışkan birisi olduğunuz söylenebilir •
İyimserliğinizi kaybetmeniz oldukça zordur • Başkalarına
oldukça zor gelen şeyleri kolay yapabilirsiniz • Pratik oluşunuz
çevreniz tarafından taktir görür.

GÜNEŞ trin JUPİTER
Di.iı �bt ' c iyimser bir yapınız var • Yaratıcı enerjiye sahipsıniz
Tembel olmaya eğilimli veya olayıarı önemsememekle fırsatları
kaçıran birisi olabilirsiniz • Dezavantaj bazl.!n sizi harekete
geçirmek için gereklidir.
•
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GÜNEŞ trin SATÜRN
Talih sadece şansla gerçekleşmez birazda kazanılmalıdır • Bu
kişiler kendi fırsatlarını çok çalışarak ve iyi hazırlanarak ya
ratmalıdırlar • Emeğinizin karşılığını mutlaka, geç de olsa
alırsınız • aile içinde erkeklerle ve yaşlı kimselerle daha rahat ve
iyi anlaşıyorsunuz.

GÜNEŞ trin URANÜS
Liberal veya en azından farklı görüşleri ve geleneksel olmayan
düşünce ve fikirleri uygulamaya geçirebilen birisiniz • Ha
reketleriniz ve tavırlarınız önceden tahmin edilemez • Hatta bu
nedenle ilk tanışmalarınızda karşınızdaki kimselere oldukça
ilginç gelebilirsiniz • Birlikte yapılan her iş sizin için olumlu
gelişmeleri ifade etmeli • Birlikten güç doğar" sözü sanki sizin
için biçilmiş bir kaftan • İlerici fikirler ve metodlara sahip ola
bilirsiniz, fakat bu metodlan uygulamak için fazla aceleci ve
sabırsız davranmanız mümkün.
"

GÜNEŞ trin NEPTÜN
Şanslı birisiniz • Şansınızı kullanmak konusunda ise oldukça
bonkör ve rahat davranışlarınız olabilir • Fakat şansınız yine de
yanınızdadır • Sizin açınızdan talihli durumlar kusursuz şansın
sonucu veya önsezinizin sonucu olabilir • Çevreniz tarafından
seviliyorsunuz ve bunun farkında olmanız davranışlarınızı et
kiliyor • Bilmiş bir havanız var • Sempatik ve duyarlısınız bu ne
denle insanların gönlünü çabuk alabiliyorsunuz.
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GÜNEŞ trin PLUTO
Kaynaklarınızın az olması dahi şanslı fırsatları değerlendirmenizi
engellemez • Doğru yerde doğru zamanda olabilen veya ken
dinden kuvvetlilerden kolaylıkla yardım alabilen birsiniz • Gücü
sever ve onu kullanmak istersiniz • Bu konuda şansınız sizden
yana olacaktır.

AY AÇILARI

AY trin MERKÜR

Duygularla bütünleşmiş sağlam bir hafızanız var • Organizasyon
konusunda zayıf olabilirsiniz fakat detayları analiz edebilme ye
teneğiniz oldukça gelişmiştir • Haberleşme ve iletişim becerisine
sahipsiniz.

AY trin VENÜS

Başkaları ile işbirliği yapmakta zorlanmazsınız • Canayakın
tavırlarınız var • Taklit yeteneğiniz ve artistik hünerleriniz ortaya
çıkmayı bekliyor • Sade bir görünüşünüz ve cazibeniz var • Dip
lomatik ve stratejik hünerler geliştirebilirsiniz.
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AY trin MARS
Güçlü fiziksel canWık gösteriyorsunuz • Rekabeti seven birisiniz
• Uyumlu bir huyunuz var • Zaman zaman tembel olabilirsiniz •
Kolay sinirlenebilen bir yapınız vardır • Tutkulu ve yoğun bek
lentileri olan birisiniz • Gayretlisiniz • Standartın üzerinde me
kanik ve teknik beceriler gösteriyorsunuz.

AY trin JUPİTER
Skandallarla veya suçla çevrilmiş olabilirsiniz fakat bunlardan bir
tek zarar bile görmezsiniz • Çok şey kazanmak istiyorsunuz •
Akıllı, dikkatli ve ruhsal bir yapınız var • Politikaya eğilimli bi
risiniz.

AY trin SATÜRN
Becerilerinizin farkına varılmasından hoşlanırsınız • Öne çıkmak
ve gündemde olmak sizin için önemlidir • Çalıştığınız şey için
ödül alırsınız • Duygusal yaşamınızda şans sizden yana olacaktır
• Yardını görürsünüz ve karşılığında da çekinmeden yardım
edersiniz.

AY trin URANÜS
Bu açı altında sosyolojik yönden genellikle sağlıklı ekonomiyi,
yüksek borsayı ve düşük işsizliği getiren şanslı etkiler görülür •
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Liberal tutumlar gösterebilirsiniz • Akıllı ve orjinal buluşlar yap
manız mümkün • Önyargılı davranmazsınız.

AY trin NEPTÜN

Kuvvetli bir karakter ve açık düşünmeyi geliştirmek zorundasınız
• Aşın derecede şanslı olabilirsiniz • Güçlü sezgilere sahipsiniz
• Başkalarına yardım eder bir yapınız var • Sanatsal, ruhsal ve
duygulusunuz • Herhangi birşeye tiryaki olabilen birisiniz.

AY trin PLUTO

Enerjinizi ve dikkatinizi yoğunlaşurabilme yeteneğiniz var • Duy
gularla engellenmiş çözümsel bir kapasiteye sahipsiniz • Kişisel
bir çekim gücünüz var • Kontrol yeteneğinizi iyi kullanırsınız •
Kuvvetli irısanlan veya iyi fırsatları kendinize çekme yeteneğiniz
var.

�

MERKÜR AÇILARI

MERKÜR trin MARS
Enerjiksiniz ve gayretlisiniz • Çevrenizde gelişen her bir şeyin
parçası olmak istersiniz • Sıkıcı işlerden veya monoton tekrar
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eden olaylardan hoşlanmazsınız • Entellektüel meydan okumalar
ararsınız • Mekanik beceriler belirgin özelliğinizdir.

MERKÜR trin JUPİTER
Başkalarının entellektüel çabalarına çabuk inanmaya ve be
nimsemeye eğilimli birisiniz • Herhangi bir olayın içinde veya
dışında da olsanız kendi kendinize konuşursunuz • Yetenekli bir
konuşmacı olmanıza rağmen fazla konuşmayı sevmez bunun ye
rine düşünmeyi tercih edersiniz • Detayları hafızanızda rahatlıkla
tutabiliyorsunuz.

MERKÜR trin SATÜRN
Kararlı ve sağduyulu birisiniz • organizasyonlarda ve
üstlendiğiniz her hangi bir sonımlulukta çözümsel kabiliyetinizi
iyi kullanırsınız • Entellektüel ve iletişim becerilerinizi kullanmak
ıçın şanslı ve süpriz olaylarla karşılaşırsınız • Ticari
girişimlerinizde oldukça sorumlu ve disiplinli çalışırsınız •
Çalışmak ve üretmek sizin için önemlidir.

MERKÜR trin URANÜS
Herşeyin olasılığına inanırsınız • Bu nedenle her hangi bir konu
hakkında tahmin yürütmekten hoşlanırsınız • Entellektüel
merakınız sizi bu tür konuların konuşulduğu ortamlara iter •
Genel olmayan konularla ilgilenebilirsiniz • Sosyal birisiniz • Se
yahat etmeyi seversiniz • Entellektüel erdem taslamaz veya
züppece davranışlarda bulunmazsınız.
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MERKÜR trin NEPTÜN
Göze çarpan güçlü sezgileriniz var • Canlı hayal gücüne ve kes
kin bir zekaya sahipsiniz • Fakat olayları fazla ciddiye alan bir
yönünüz var • Bu nedenle de hata yapma eğiliminiz fazladır •
Hatta size verilenleri yanlış kullanabilirsiniz • Tembel ve rahat
davranışlarınız olabilir • Fazla hoşgörülü davranırsınız • Ruhsal
birisiniz.

MERKÜR trin PLUTO
Entellektüel konularda ve genel haberleşme konularında oldukça
rahat yoğunlaşabilen ve verimli çalışabilen birisiniz • Bilgi sizin
için güç anlamına gelir • Eğilimleri ve hareketleri inceleme ve
analiz etmede oldukça başarılı olursunuz • Hatta tahminlerinizin
çoğu doğm çıkar.

VENÜS AÇILARI

VENÜS trin MARS
Hemen her konuya doğal ve gayretle yaklaşırsınız • Sosyal
olmak sizin için önemlidir • Karşınızdaki insanların iyi duy-
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gularını ve dikkatini cezbedersiniz

•

Kusurlarınız başkaları

tarafından kolaylıkla gözlenebildiği için onları saklamak için
uğraşmazsınız

•

Duygusal

hayaunızda

oldukça

uyumlu

olduğunuz söylenebilir.

VENÜS trin JUPİTER
Zenginlik ve dünyevi başarı için şans sizin yanınızda olur •
Onları kazanmak için olanaklarınız sınırsız sayılabilir • Müsrif ve
kendi isteklerine düşkün olabilirsiniz

• Entellektüel yönden

başarı sağlamanız olası • Sanat, müzik ve tiyatrodan hoşlanır ve
bu tür sosyal aktivitelere sıkça kaulmak istersiniz.

VENÜS trin SAlÜRN
Kendinden yaşlı veya daha olgun biriyle başarılı bir evlilik veya
iş

ortalığı

kurabilirsiniz

ödüllendirilirsiniz

•

•

Var olan

Uğruna
kurulu

çalışmanız sizi başarıya götürecektir

•

çalışuğınız
ve

köklü

şey

ile

düzenlerde

Duygusal yönden fazla

atak değilsiniz • Bu yönde ilk hareketi karşı tarafın yapmasını
tercih ediyorsunuz.

VENÜS trin URANÜS
İlişkilerinizde takındığınız cana yakın tavırlar karşınızdakilere
kendi hayatlarını bildiğiniz ve iyi anladığınız hissini verecektir •
Eylemlerinizde veya konuşmalarınızda gizli anlamlar yoktur •
Oldukça

açık

ve

direkt

davranırsınız

şartlandırmalara girmezsiniz.
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•

İlişkilere

bağlı

VENÜS trin NEPTÜN
Sosyal ilişkilerde şanslı birisiniz • İlgili olduğunuz kadar sabırlı
değilsiniz • Müzik zevkiniz gelişmiştir • Sanatla yakından il
gilenirsiniz • Dizayn ve tasarun beceriniz olabilir • Aldaucı fi
ziksel ilişkiler kurabilirsiniz.

VENÜS trin PLUTO
Gençliğinizde problem yaratabilecek cinsel gücünüzü sonunda
akıl ve manuk ile kontrol edebilirsiniz • Psikolojik iletişime
dönüşebilen derin . ilişkiler kurmak istersiniz • Başkalarını din
lemek ve nasihat vermekten hoşlanırsınız.

d

MARS AÇil.ARI

MARS

trin JUPİTER

Eğlenceyi seven birisiniz • Bu konuda yorulduğunuz nadiren
görülür • Olayların içinden kolaylıkla çıkabilirsiniz • Eğer zengin
değilseniz başkaları tarafından bakılan veya yardım gören bir
yaşam içerisinde olabilirsiniz • Keskin zeka'ya sahipsiniz • İyi
şeyler olduğunda etrafta olan, şanslı birisiniz.
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MARS trin SATÜRN
Genellikle başkaları tarafından bakılan ve yardım edilen birisi
olabilirsiniz • Kendinizi geliştirmekdeki çabalarınız sonuçsuz ka
labilir fakat kullandığınız stratejiler başkaları tarafından hoş
görülecektir • Kendinizi konıma duygunuz güçlüdür • Ha
reketleriniz biraz yavaş olabilir ama bu harekete geçmeden önce
düşündüğünüzü gösterir • Hatta düşünmeden hareket ettiğiniz
nadiren görülür • Yoğun bir çalışma temposuna girmeniz zordur,
girdiğinizde ise oldukça disiplinli davranırsınız.

MARS trin URANÜS
Başkalarına kolaylıkla cesaret veren, atılgan ve doğal bir yapınız
var • Her zaman ileride olan birisiniz ve eylem için hazır
olduğunuzu karşınızdaki insanlara hissettirirsiniz • Bu insanların
size güvenmesini sağlar • Zekanızı konuşturur ve hoşnut
olduğunuz gibi davranmayı seversiniz • Genel olmayana ve ge
leneksel düşünülmeyen konulara veya olaylara daha yakınsınız •
Çalışkan ve azimlisiniz • Birlikte ve gunıp çalışmalarında başarılı
olabilirsiniz • Meraklı olduğunuz kadar yenilikleri takip eden ve
ilgilenen birisiniz.

MARS trin NEPTÜN
Olgun, felsefi ve manevi bir karaktere sahipsiniz • Cazip, duy
gusal ve kendini eğitmiş gözüken tavırlarınızla çevrenizdeki in
sanları kolaylıkla cezbedebilirsiniz • İlginç bir çekiciliğiniz var •
Sanatsal olduğu kadar pratik hünerlere sahipsiniz • Sezgisel bir
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yapınız var • Bu sezgilerinizi kullandığıruzda başarılı olabilirsiniz
• Talunin yeteneğiniz gelişmiştir • Çevrenize bu konuda nasihat
vermekten hoşlarursıruz.

MARS trin PLUTO
Güçlü sevgi ve nefretler yaşayacaksıruz • Hırslısınız ve bunu
göstermekten çekinmezsiniz • İstediğinizi elde etmek için güçlü
arzularınız olacaktır • Dikkate değer tutkularınız ve gereksizi ge
rekliden ayırabilen özel bir yeteneğiniz vardır • Bu nedenle de
sıkça danışılan birisiniz • Değerli kaynaklar ve kabiliyetlere
sahip birisiniz • Bu nedenle de çevreniz tarafından aranılan ve
başvurulan birisiniz.

�

JÜPİTER AÇILARI

JUPİTER trin SATÜRN
Şanslı birisiniz • Hatta çevrenizdeki insanlar sizin oldukça şanslı
olduğunuzu sıkça söyleyeceklerdir • Fakat genellikle şansıruz
veya şanslı durumlar sizin tarafıruzdan değil aileniz tarafından
kazanılmıştır • Bulunduğunuz toplumdaki şartlar sizi başarılı ol
maya götürür • Başarılarınızı yaşlı veya ağırbaşlı kimselerle
paylaşmak istersiniz.
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JUPİTER trin URANÜS
Teknolojik gelişmeler hayatınızı daha kolay yapacaktır • Bu ne
denle hemen her gelişmeyi takip eder ve kullanmak istersiniz •
Geçmişte ilerlemenize engel olan sosyal olaylardan ve sosyal
önyargılardan kaçmalısınız, ancak bu şekilde başarı yanınızda
olacaktır • Kendinizi iyi hissetmeniz için yeniliklere bol para har
cayabilir ve sıkça maddi sorunlar yaşayabilirsiniz • Başkalarının
sonımluluğunu almaktan kaçınırsınız • Daha çok bağımsız ve bi
reysel düşünmeyi seversiniz.

JUPİTER trin NEPTÜN
İlhamlı gördüğünüz her hangi bir gelişmeye veya etkiye ken
dinizi adayabilirsiniz • İdeallerinizi mutlaka uygulamak istersiniz
• Başka insanların fikir ve düşüncelerine saygılısınız, kendi fi
kirleriniz zarar görmediği sürece • Dinsel konulara, insanların
çeşitli fantazilerine ve hayallerine karşı hoşgörülüsünüz • Bu
iyimserliğiniz ise bazı çevrelerde yanlış anlaşılabilir ve ileride nef
ret ve hoşgörüsüzlük yaratacak fanatik fikirlerle karşı karşıya ka
labilirsiniz • Hatta aşırı baskılar yüzünden bu tür fikirleri
üretmek zorunda bırakılabilirsiniz.

JUPİTER trin PLUTO
Sosyal ve politik ilişkilerinizde güç ararsınız • Bu gücü ise duy
gusallıkla kurarsınız • Size her hangi bir konuda zarar vermek is
teyene karşı kendinizi koruma altına alır ve şüpheci dav
ranışlarda bulunursunuz • Bu açının rüşvet alma veya vermeyle
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ilgisi vardır • Karşılaşacağınız verimli fırsatlar daiına sizden güçlü
ve yüksekte olan kiınselerce yaratılmıştır.

SATÜRN AÇILARI

SATÜRN trin URANÜS
İleriyi görüşünüz sizi genellikle sağlıklı ekonomik ortamlarda ve
düşük kayıplarla çalışabilir konumlara getirecektir • Liberal fi
kirleriniz
vardır
•
Yaşamınızda
mantıklı
değişiınler
karşılaşabileceğiniz muhtemel risklerinizi ortadan kaldıracaktır •
Şüpheci yanınız size bir çok konuda yardım edecektir • Zarar
görebileceğiniz olaylan çabuk hissedebilir ve kolaylıkla at
latabilirsiniz.

SATÜRN trio NEPTÜN
Kültürel ve sanatsal organizasyonlar için çevrenizden ve dost
larınızdan olumlu destekler alacaksınız • Azınlık grupları, özürlü
kimseleri, gelişmemiş konulan ve imkanları az olanlara destek ve
tölerans gösterirsiniz • Düşüncelerinizi uzun süre yoğunlaştırmak
sizin için zor olabilir • Hayal dünyanızın ve yaratıcılığınızın or
taya çıkması için uzun bir dinlenme devresine ihtiyaç duyarsınız
•
Bu
dönemlerde başkalarına tembel görünebilir ve
eleştirilebilirsiniz.
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SATÜRN trio PLUTO
Uluslar ve toplumlarla ilgili bilgi birikiminizi severek kullanmak
istersiniz • Maddi veya manevi kaynakların kullanımı hakkında
orjinal fikirleriniz olur • Hatta teknoloji ve insan gücünün eşit ve
kontrollü kullanımı fikrini savunursunuz • Bireysel alanda ken
dinizi geliştirmek için elinizden geleni yaparsınız.

URANÜS AÇILARI

URANÜS trio NEPTÜN
Kendi düşünce ve fikirlerinize aşın önem verirsiniz • Ka
rarlarınızda düşündükleriniz ve istekleriniz ön plandadır •
Başkalarından etkilenmeyen ve kendi doğrularını uygulamaya
çalışan birisiniz
•
Kaderiniz olabilecek ilginç fikirler
üretebilirsiniz • Edindiğiniz tecrübeleri başkalarına aktarmakta
oldukça usta sayılırsınız.

URANÜS trio PLUTO
Gelenekleri belli ölçülerde ve gununuze adapte edebildiğiniz
sürece kabullenirsiniz • Tutucu olan ve yenilikleri kabul et
meyen kişi veya kurumlarla mücadele etmekten çekinmezsiniz •
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Teknolojik gelişmeler ve yenilikler manuğınıza uygun olduğunda
fanatik bir savunucusu olabilirsiniz • Katı değilsiniz fakat dış
görünüşünüz insanları yanıltabilir.

'*'

NEPTÜN AÇILARI

NEPTÜN trin PLlITO
Gizliliğe ve gizemli şeylere meraklısınız • Hislerinizin sızı
yanıltuğı çok az görülür • Güçlü sezgilerenizi rahatlıkla kul
lanabilirsiniz • Bireysel bir yapıya sahip olmanıza karşın yakın
çevrenizdeki gelişmeleri ve yenilikleri desteklersiniz • Hayal
gücünüz sınır tanımaz ve ortaya çıkmak ister • Boş durduğunuz
anlarda bile hayal gücünüzü kullanarak kurgular üretirsiniz •
Düşündüklerinizi pratik yaşama uygulamak istiyorsunuz ve
bunda da oldukça başarılısınız • Çekici birisiniz • Dış
görünüşünüz yanıltsa da cazibeniz insanları çekecektir.

KARŞIT AÇILAR

0

GÜNEŞ AÇILARI

GÜNEŞ karşıt AY
Egonuzu tatmin etmek için kişilik kazanmak istersiniz, fakat bu
duygusal tatminle karışabilir • Ego ve duygusal hoşnutluk
arasında seçim yapmak zorunda kalırsınız • Karşı cinse
gösterdiğiniz tutumlar yanlış anlaşılabilir • Aynı zamanda karşı
cins ile ilişkilerinizde gerilimler yaşayabilirsiniz
•
Ev
yaşamınızda,
evliliğinizde
ve
parasal
durumunuzda
ilişkilerinizden kaynaklanan problemleriniz olur • Sağlık so
runlarınız olabilir, özellikle de ruhsal yönde, sinirlilik, rahat ola
mama, psikosomatik rahatsızlıklar gözlenebilir • İyi bir ebeveyin
olduğunuz söylenemez • Büyük projelere iyice incelemeden ve
detaylan kontrol etmeden girmeniz sakıncalı olacaktır • il
gileriniz ve sorumluluklarınız arasında denge kurmakta zor
lanıyorsunuz bu yüzden kendinizi tatminsiz hissedebilirsiniz •
Kişiliğinizin olumsuz yönleri gözünüze batmaz fakat onlardan
fazlaca rahatsız oluyorsunuz.

GÜNEŞ karşıt MARS
Mücadelenin önde giden elemanı olabilirsiniz • Nadiren
mücadele etme fırsatını elinizden kaçıracaksınız • Özellikle fi-
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ziksel olanı • Otorite, hapsedilme ve kısıtlamalara aşın tepki
gösteren birisiniz • Hazır cevapsınız • Kavga ve tartışma
ortamından hoşlanan birisiniz •
Şiddete başvurmaktan
kaçınmazsınız • Güç kazanma arzunuz sizi aynı arzuyu paylaşan
insanlarla sıkça bir araya getirir • Böylelikle çoğunluk yüzünden
yaşanan anlaşmazlıklara düşersiniz • Bazen mantık ve dip
lomatik tavırlardan uzaksınız bu da çevrenizde olumsuz etki ya
ratmanıza neden oluyor, çünkü fazlasıyla patavatsız ola
biliyorsunuz • Sizin için ya beyaz yada siyah vardır bu yüzden
de insanlarla uyumlu geçinmeniz zorlaşıyor • Cinsel yönden çok
agresif davranıyorsunuz bu fazlaca kıskanç olmanızdan ileri ge
lebilir • Bazen kıskançlık krizlerine bile girebiliyorsunuz • Aşın
çalışmanız ve yorgunluğunuz kalbinizi zorlamanıza neden oluyor
•
Başkalarına ve kendinize yapabileceğinizden fazlasını
yüklüyorsunuz • Sabırsızsınız.

GÜNEŞ karşıt JUPİTER
Olabildiğinden fazlasına söz vermeye eğilimlisiniz ve bunu ya
panlarla da sık sık karşılaşırsınız • Sizin hoşlanmadığınız her
hangi bir şeyi rahatlıkla başkalarına yapabilirsiniz • Ulaşılması
güç amaçlar peşinde olabilirsiniz • Zaman, enerji ve beceriyi
yanlış şeylerde harcamaya meğillisiniz • İnsanlara karşı fazlasıyla
iyimser ve heyecanlı davranırsınız • Tutabileceğinizden fazlasını
söz vermeniz isminizin kötüye çıkmasına neden olabilir •
İnsanlara kendi dinsel veya dünya görüşünüzü empoze etme
isteğinizden dolayı itici gelebilir ve onları sinirlendirebilirsiniz •
İlişkide olduğunuz veya beraberinizdeki insandan gerçekleşmesi
imkansız yada gerçeklerden uzak isteklerde bulunabilirsiniz •
Kendinizi beğenmiş hava atar tavırlardan vazgeçmelisiniz •
Çevrenizdeki kullanım eşyalarına aşın bağımlılığınız olabilir •
İhmalkar ve sorumsuzca davranışlarınız olur • Umulmadık ba
sitlikler gösterebilirsiniz • Tutumsuz, rahat ve lükse düşkün ola-
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bilirsiniz • Genel sağlığınıza daha fazla özen göstermeniz ge
rekebilir • Yakın çevrenizde veya bulunduğunuz her hangi bir
toplumda dikkat çekmekten hoşlanırsınız.

GÜNEŞ karşıt SATÜRN
Sizin için sonucu doğru olan felsefeyi uyarlamaya eğilimlisiniz •
Zayıf sağlık veya mahrumiyet nedeniyle güç bir çocukluk devresi
geçirebilirsiniz • Sıkıntıların çokluğundan dolayı inanılmaz kuv
vetli ve dayanıklı birisi olabilirsiniz • Kendinizi ifade etmekte
zorlanırsınız • Beraberinizdeki insanlara soğuksunuz ve samimi
görünmüyorsunuz • Arkadaşlık ve aşk ilişkilerinizde uzak durma
eğiliminiz ve şekilsel yaklaşımlarınız iletişim problemleri
doğurabilir • Bazen eşiniz, arkadaşlarınız, çevreniz veya ak
rabalarınız size ağır sorumluluklar yükleyebilirler • Kendinize
güven eksikliğiniz vardır • İsteklerinize ulaşmanız için ağır ve
çok çalışmalısınız • Evliliği ya hiç düşünmemişsinizdir veya eli
nizden geldiğince geçiktirmişsinizdir • Çocuklarla rahat diyalog
kurmakta zorlanırsınız • Ebeveyinleriniz size disiplin uygulayan
veya otoriter tutumlar gösteren kişiler olabilirler • Dişleriniz size
problemler yaratacaktır, sağlıklı dişlerinizin olınası az bir ihtimal
•
Biraz karamsar birisiniz iyimser ve espirili davranmaya
çalışmanız sizin için daha iyi olacaktır.

GÜNEŞ karşıt URANÜS
Tahmin edilemez birisiniz • Başkasının farketmediği ama sizin
kolayca
anlayacağınız sebeplerden dolayı aniden yol
değiştirirsiniz • Kendi yolunda gitmeye ihtiyaç duyar ve kendi
özel programında hareket edersiniz • Gözlenmek ve
kısıtlanmalardan nefret edersiniz • Burnunuzun dikine giden bi-
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risiniz • Hassassınız ve özgürlüğünüze düşkünsünüz • Bu
yüzden
arkadaşlarınız
ve
beraberinizdeki
kişiyle
anlaşmazlıklarınız olacaktır • İnsanlar kendilerini yanınızda rahat
hissedemiyorlar • Gergin ve sinirli birisiniz • Sizinle anlaşmak
zordur • Genelde çabuk fikir değiştiren birisiniz • Doğru yada
yanlış olduğunu düşünmeden ani çıkışlar yaparak fikirlerinizi sa
vunursunuz bu da tartışmalara yol açacaktır • Kendinizi yetenekli
birisi olarak görürsünüz • Fakat pek yeteneklerini kullanabilen
veya yetenekleri olan birisi değilsiniz • Sabırsızlığınız ve ace
leciliğiniz ilgilerinizi uzun süre takip etmenizi engelleyecektir •
Vücudunuz devamlı bir gerilim içinde olabilir.

GÜNEŞ karşıt NEPTÜN
Ulaşılması zor fakat doğru olan amaçlan yanlış yo
rumlayabilirsiniz • Sizi zenginlik ve statü memnun etmeyebilir •
Daha az şanslılara yardıma koşar ama kendi kendine yardımda
başarılı olamazsınız • Fazlaca hayalperest ve gerçeklerden uzak
olabilirsiniz • Sosyal, din ve kendi özel konularınızda aynca bu
yöndeki ilişkilerinizde zorluklarla karşılaşırsınız • Önyargılı dav
ranma eğiliminiz vardır • Başkalarıyla ilişkilerinizde objektif ol
maya çalışmalısınız • Moraliniz iniş ve çıkışlar gösterir •
İlişkilerinizde fazlaca hayalci ve istekte bulunan birisiniz • Sıkça
hayal kırıklığına uğrarsınız • Güvenilmesi zor birisiniz • Aşk ve
sevgi konularında kendinizi fazlaca hayallere kaptırma
eğilimindesiniz • Kendinizi yüksekte görürsünüz ve bundan
dolayı da ilişkilerinizde insanlara fazla güven vermezsiniz • Bur
nunuz havalarda ve kendinizi basit ruhsal gelişimlerle kandırma
eğilimindesiniz • Çevrenizdeki insanlara ve özellikle de ken
dinize daha dürüst ve açık olmaya çalışmalısınız.

GÜNEŞ karşıt PLUTO
İlerlemeniz, fazla kontrol veya kaynaklara fazla sahip olan
kişilerin elindedir • Bu insanları anlamak ve onların kuralları ile
oynamak sizin için başarmanın yoludur • Aşın istek gücünüz ve
bu yöndeki taleplerinizin yoğunluğundan dolayı zarara
uğrayabilirsiniz
•
Başkaları
ıçın
kural
koymaktan
hoşlanıyorsunuz • Kendi fikirleriniz ve dünya görüşünüz söz ko
nusu olduğunda agresif_ ve heyecanlı yapınızı kontrol etmeniz
zorlaşır • Sizin fikirlefinizi paylaşmıyan insanlarla hararetli
tartışmalara girmekten hoş_lanırsınız • Kendinizi tamamlama
isteğiniz vardır.

AY AÇILARI

AY karşıt MERKÜR
Baskı altında öğrenmek veya ilişki kurmakta güçlük çekersiniz •
Düzenlisiniz fakat hala önemli düşünceleri ve belgeleri unutur
veya kaybedersiniz • Sinirli ve çok çabuk kızabilen bir yapınız
var • Duygular mantığınızı örter yada tam tersi olabilir • Bu ne
denle duygusal ilişkilerinizde çelişkileriniz yoğunlukta olacaktır •
Aşk hayatınızda bu ikilemin sıkıntısını çokça çekebilirsiniz • Ka
rarsızlığınız bir çok kimsenin size sıkça nesihat vermesine neden
olur.

AY karşıt VENÜS
İlişkilerde hayal kırıklığına uğrayabileceğinizi düşündüğünüzden
şüpheci davranışlara başvurma eğilimindesiniz • Antisosyal
değilsiniz, fakat yalnızlığı tercih ediyorsunuz • İnsanlardan daha
çok eşyalarla ve çevrenizdeki nesnelerle ilgilisiniz • Diplomasi ve
strateji çoğu kez ters gidebilir •
Duygularınızın sizi
yanıltabileceğini düşünmeniz önemli bir kusurunuzdur.

� cf' d
AY karşıt MARS
Ruhsal öfke ve engellemelerle karşılaşabilirsiniz • Her zaman
uzlaşmayan durumlar içerisine düşersiniz • Duygusal gerilirniniz,
temkinli fiziksel tepkilerle sonuçlanır • Karşınızdaki insanları
eleştirmekten hoşlanıyorsunuz • Zaman zaman duygusuz dav
ranabilirsiniz ve saldırgan olabilirsiniz.

AY karşıt JUPİTER
Karışık duygusal arzularınız vardır • Ufak ve önemsiz olaylara
aşın tepkiler gösterebilirsiniz • Çok fazla hoşgörülü veya son de
rece zıt ve anlayışsız davranabilirsiniz • Olanaksız amaçlar ku
rarsınız • Mümkün olabileceğinden fazlasına söz verirsiniz.

AY karşıt SATÜRN
Mutlu ve tutarlı olmakta güçlük çekersiniz • Yanlız kalmak ve
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tek başına hareket etmekten hoşlaruyorsunuz • Otorite sahibi
şahsiyetler sizi korkutur veya bunlar tarafından önemsenmezsiniz
• İki aşırı uç arasında kalmadıkça doğnı olanı kabul etmeniz zor
dur • Başarının yüksek bedeli vardır.

AY karşıt URANÜS
Uyumlu ve kolay anlaşılabilir gibi gorunen, aslında hemen
kızabilen ve kararsız duygusal tepkiler gösteren bir yapıdasınız •
Özgürlüğünüze verdiğiniz önemi abartabilirsiniz • Kişisel
bağımsızlığa ihtiyaç duyarsınız • Bunu bulamadığınızda rahatsız
ve çevresine huzur vermeyen birisi haline gelebilirsiniz • Duy
gusal yönden öğrenmeniz gereken bir çok şey vardır ve siz bun
ları kabullenmekten çekinirsiniz.

AY karşıt NEPTÜN
Duygusal yaşamıruz bularuk ve karmaşalı olabilir • Merhametli
birisiniz • Çok çabuk etkilenebilen bir yapınız var • Sizin için
kesin ve gerçek ilişkiler kurmak zordur • Hislisiniz • Aşırı de
recede duygulu davranırsıruz • Mantıksız korkularınız ve karışık
rüyalarıruz olabilir.

AY karşıt PLUTO
Yönetme yada yönetilme seçimine manız kalabilirsiniz • Keskin
bir idraka sahip olmanız, duygusal ilişkilerinizde kendinizi güçlü
hissetmenizi sağlar • Anlayış ve kavrayış yeteneğiniz güçlüdür •
Heyecanlı ve hareketli birisiniz.
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MERKÜR AÇILARI

MERKÜR karşıt MARS
Sabırsızsınız ve acel�cisiniz • Sonradan hayal kırıklığı ya
ratabilecek engellemelerle çabucak başa çıkarsınız fakat çabuk da
engellenebilen birisiniz • Engelleme bazen fiziksel göğüs ger
melere yol açabilir • Başkalarının düşüncelerini kendinizinmiş
gibi gösterme eğiliminiz vardır • Çabuk parlarsınız • Sinirlisiniz
•
Aşırılığa
kaçan birisiniz
•
Tartışmaktan ve ağız
münakaşalarından zevk alırsınız • Detayları görebilmekte
ustasınız • Başkalarının durumlarını çabuk kavrarsınız •
Düşünceleriniz söz konusu olduğunda, başkaları size meydan
okuyormuşcasına savunmaya geçersiniz • Çevrenizde tartışacak
veya münakaşaya girebilecek birisini mutlaka bulursunuz • Ge
nelde sosyal çevreniz ile ilişkileriniz bozuktur.

MERKÜR karşıtJUPİTER
Bilim ve sanat alanında parlak birisi olabilirsiniz • Pratik yönü
sık sık unutulan birisiniz • Entellektüel züppelik mümkündür •
Fikirlerinizin olduğundan daha çok önemli olduğuna inanırsınız
• Kendinizi beğenmiş birisiniz • Dikkatsiz veya zihinsel dağınık
birisiniz • Güvenilir olmaktan uzaksınız • Çabuk aşırılığa
kaçabilir bir yapıdasınız • Başkalarını poh pohlamayı seversiniz
•
Araşurmacı birisiniz fakat çabuk sıkılabilir ve ipin ucunu
kaçırabilirsiniz • Pratik yönden fazla değeri olmayan kişisel mes-
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!eklere yönelebilirsiniz • Sır saklayamazsınız • Stres veya he
yecan anında sağlıklı düşünemezsiniz ve çok çabuk
şaşırabilirsiniz.

MERKÜR karşıt SATÜRN
Detaylara meraklısınız • Bilimsel takiplerde riske girmeye te
reddüt eder, yanlızca yararlı olanı öğrenirsiniz • Hayalgücünüz
engellenmiştir • Sizin için çoğu kez seyahat boşa giden zamandır
• İnsanlara fazla güvenmeyen birisiniz • Genelde her şeye karşı
müdafadasınızdır • Karamsar birisiniz ve her şeyin olumsuz
yönünü görmeye çalışırsınız • Bu yapınız sizin şansınızı ve iyi
oluşuinlan görrpenizi engeller • Çevrenizde fazla arkadaşınız
yoktw � Ep,t�lektüel yöndeki hırsınız ve kendinizi ispat etme
..,,
eğilimiıü
aşkalanna garip gelecektir • Yaşamınızda bu yönde
ve mesleki yönde zorluklarla karşılaşacaksınız • Sinirsel ra
hatsızlık, nefes darlığı veya ·solunum rahatsızlığı çekebilirsiniz.
.
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MERKÜR karşıt URANÜS
Müstesna bir zekanız ve keskin bir idrakınız var • Fikir ve
düşüncelerinizi koordine etmeniz anlan anlatabilmeniz için
şaşkınlıktan kaçınmalısınız • Kolayca şaşırabilirsiniz • Sinirli ve
aptalca hareketlerde bulunabilen bir yapınız var • Zerafetten
yoksun birisiniz • Davranışlarınız ve ifade tarzınız kaba ve umur
samaz olabilir • İnatlaşmayı seversiniz • Açık konuşan birisiniz
ama iğneleyici ve şiddetli olabilirsiniz • Kendinizi kapasitenizin
üstünde görürsünüz
•
Başkaları
fikirlerinizi
kesinlikle
değiştiremez fakat siz sık sık fikir değiştiren birisiniz • Kendinizi
dahi olarak görme huyunuz vardır, bu tutumunuz arkadaşlarınızı
sinirlendirir ve bundan dolayı arkadaşlıklarınız bozulabilir •
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Grup çalışmalarında uyumsuz birisiniz • Çabuk ve ani kararlar
alabildiğiniz gibi çabuk da yargıya varan olumsuz bir yönünüz
var.

MERKÜR karşıt NEPTÜN
Sınırlı olduğunuz alanda uzmansınız, fakat belli başlı kaidelerde
gerçekçiliğe
ulaşamayabilirsiniz
•
Esnek
davranmayı
öğrenmelisiniz • Fikirleriniz nadiren mantığa ve gerçeğe bağlı
kalır • Ruhsal yönünüz ağırlıktadır • Yanlızlığı tercih edebilir
veya bu size zorla kabul ettirilebilinir • Kararlarınızda hata yap
manız olasıdır • Dürüstlükten uzak ve yalancılığa eğilimli birisi
olabilirsiniz • Hassas birisiniz • Kendinizi başkasının yerine ko
yarak, kişiyi ve onun bakış açısını rahatlık.la gözlemleyebilirsiniz
• Çevrenizde gelişen olaylar sizi çokça etkiler • Önyargılı dav
ranırsınız ve bunları ilişkilerinizde de yaptığınız ve kontrol ede
mediğiniz için genelde ilişkileriniz kısa süreli ve zıtlaşmalara
yönelik olur.

MERKÜR karşıt PLUTO
Gizemli veya sahte davranışlarda bulunabilirsiniz • Karşılık ola
rak daha faydalı şeylere sahip olmadıkça bilgilerinizi paylaşmayı
sevmezsiniz • Gücü kazanmak için bilgiyi iyi kullanabilirsiniz •
Gerilimli bir yapınız var • Zihinsel gerilimleriniz sizi sıkıntıya
sürükleyebilir • Gizlilik sizin hayatınızın bir parçasıdır • İfade
tarzınız serttir veya başkalarının size karşı ifade tarzı sert olabilir
• Beklenilmedik anlarda aşın meraklı davranışlarınız olur • Bu
davranışlarınız ile insanlara itici gelebilirsiniz • Kendi gücünüzü
aşın önemsersiniz • Çabuk hiddetlenir ve kızarsınız • Aceleci ve
sabırsızsınız • Hazır cevapsınız • Nefret ettinizmi tam edersiniz.
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VENÜS AÇILARI

VENÜS karşıt MARS
Aşırı tutkulusunuz ve benzer kişileri kendinize çekersiniz •
İlişkileriniz; düşmanlıkta, kıskançlıkta, aşırı hakimiyette veya fi
ziksel zorlukta kopmaya eğilimlidir • Cinsel yönden oldukça
aktif olmak istersiniz • Birden değişebilen tavırlarınız olabilir •
Kıskanç ve sahip çıkıcı birisiniz.

VENÜS karşıt JUPİTER
Yaşamınızın kendi arzularınız doğrultusunda olmasını istersiniz •
Kendinizi olumsuz hissettiğiniz durumlarda kendinizi ifade et
meniz zordur • Zorluklarla karşılaşmaya isteksizsiniz • Başarı
kişisel gelişiminizi getirmeyecektir • Bu nedenle kişisel
gelişiminiz moralinize bağımlıdır.

VENÜS karşıt SATÜRN
Reddedilme korkunuz vardır • Bazı engeller tarafından zor
lanıyorsunuz ve aşın çaba sarfetmeniz gerekiyor • Aşk hayatınız
da sizin için kolay değildir • Çocuklarla verimli iletişim kurmak
sizin için çok zordur • Yaratıcı hünerleriniz bakımından sizi
tanımak güçtür • Yeteneklerinizi kullanmakta gecikiyorsunuz.
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VENÜS karşıt URANÜS
Başkaları tarafından nasıl kabul edileceğinizden asla emin ola
mazsınız • Geleneksel toplum size göre sıkıcı olabilir • Mu
hafazakar olmayan daha yenilikçi sosyal durumlarla karşılaşırsınız
• Romantik ilişkileriniz belirsiz olabilir.

VENÜS karşıt NEPTÜN
Sosyal ve romantik ilişkileriniz uyuşamayabilirler • Değişik ve
başkalarından etkilenmiş fikirlerle dolu olabilirsiniz • Çevrenizde
uyuştunıcu ve alkol bağımlısı olan kimseler olabilir • Hileci
olduğu kadar da kolayca aldatılabilir bir yapınız var.

VENÜS karşıt PLUTO
Kişiliğiniz gereği kendi tavırlarınıza hayransınız • Kendirıi
beğenmiş bir yapınız var • Sosyal bağlanulan ustalıkla idare
edersiniz • Fakat. kendiniz kontrol edilmekten hiç hoşlanmazsınız
• Sizden statü veya mevkice daha güçlülerle arkadaşbk etmekten
hoşlanıyorsunuz • Sahip çıkıcılığınız bazen birlikte olduğunuz
kimseyi sıkabilir.

d

MARS AÇILARI

MARS karşıt JUPİTER
Olayların kendi yöntemleriniz ile gelişmesini istersiniz • Herşeyi
saldırganlıkla yönetmek ister veya bir sorumluluğu üzerine al
maktan çekinir bir yapıdasınız • Kendi fikir ve zevkleriniz için
yaşarsınız • Aşırı davranışlarınız vardır • Olumsuz olaylan kabul
etmekte güçlük çekersiniz • Yönetmeliklere ve bu türlü yazılan
tüzüklere karşı tepkileriniz olur • Acelecisiniz • Başkalarının pa
ralarını rahat ve müsrüfce harcayabilirsiniz • Şansınız size yardım
eder fakat spekülasyon ve borsa türü oyunlarda kaybedebilirsiniz
• Aşırı hırslı ve dürüst olmayan birisi olabilirsiniz • Ortaklık ve
eş seçiminde dikkatli olmalısınız • Fazla düşünmeden ve or
ganize olmadan yeni atılımlara girebilen birisiniz • Kuralların ve
yasakların çiğnenmek ıçın yapıldıklarını düşünürsünüz •
Çevrenizde sizi sayan insanların olmasını istersiniz.

MARS karşıt SATÜRN
Otoriteyi sevmezsiniz • Dış görünüşte genellikle hiç bir şeyden
etkilenmez, fakat hakimiyet altına girmekten de kaçındığınızı
gösteren birisiniz • Aile büyüklerini bir kazada kaybedebilirsiniz
• Ebeveynlerinizden bir tanesi daha etkindir • Kendi enerjinizi
kontrol altında tutan birisiniz • Şiddete yönelmeniz çabuk olur,
eğer enerjinizi dışa vuramazsanız veya kontrol edemezseniz ken
dinize zarar verebilirsiniz • İlgi alanlarınız veya atılımlarınız söz
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konusu olunca aşırı bencillik gösterirsiniz • Aulım ve ilgi
alanınızdaki zorlukları yendiğiniz zaman eski heyecanınızı kay
bedersiniz •
Yapuklarınızı insanlara göstermekten çok
hoşlanırsınız fakat gösterme tarzınız onlara garip olabilir •
Üstleriniz ile diyaloglarınız iyi değildir • Başarısızlıklarınız ge
nelde başkalarının davranışlarında kaynaklanır • Finansyel zor
luklar çekebilirsiniz.

MARS karşıt URANÜS
Kişiliğinizin ve davranışlarınızın tahmin edilmesi güçtür • Kontrol
edilmesi zor bir kişisiniz • Kendinizi sıkı denetir ve kendi
üstünüzde yönetim kurarsınız • Aynı yöntemle sevdiğiniz kimse
üstünde denetim kurmak istersiniz • Ani değişen davranışlarınız
vardır • Arkadaşlardan ayrılık olasıdır • İzlediğiniz yönlerin
tümden değişimesi mümkündür • Geleneklere uymayan yaşam
tarzınız olabilir • Hazır cevapsınız • Doğru olsada olmasada
kendi bildiğinizi savunursunuz • Olayları değerlendirmede den
geyi kurmanız zordur • Mücadelecisiniz • İç geriliminiz
yoğundur ve bundan dolayı evhamlı birisi olabilirsiniz • Düşman
olunmaması gereken birisiniz, kurallara göre oynamaktansa kural
dışı oynamayı seversiniz.

MARS karşıt NEPTÜN
Karanlıktan hoşlanıyorsunuz, hatta böyle bir atmosferde sanatsal
veya figürsel çalışmalar yapabilirsiniz • Gizem yaratmaktan
hoşlanırsınız • Gizli, kanuni yada kanuni olmayan davranışlarınız
olabilir • Kişilerin etkileri alunda kalabilir ve aklınız karışabilir •
Düşmanlıklarınız konusunda, ya siz kurban durumundasınızdır
veya siz kurban eder durumda olursunuz • Faliyete
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geçiremediğiniz istekleriniz yoğunluktadır • Kendi enerıınızı
yanlış kullanmaya eğilimlisiniz • Moraliniz çabuk değişebilir •
Aşağılık kompleksine çabuk kapılabilirsiniz • Enfeksiyonlara
karşı zayıf bir bünyeniz var • Ani bilinç dışı davranışlarda bu
lunabilirsiniz • Alkole ve uyuşturucu maddelere karşı dikkatli
olmalısınız.

MARS karşıt PLUTO
Kendi içinizdeki, yenileme veya onarımla övünürsünüz •
Mücadele edebilmek ıçın becerikliliğinizi geliştirmek zo
rundasınız • Uygun olanı bulabilmek için uygun olmayanlarla
fazlaca uğraşırsınız • Kendi hedeflerinizi gerçekleştirmek için
başkalarına karşı acımasız ve umursamaz olabilirsiniz • Yapı ola
rak şiddete yöneliksiniz • Gücü ve çevrenizi kötüye kul
lanabilirsiniz • Aşın bir enerji yükünüz var • Cinsel enerjinizi
yönlendirmeniz güçtür, aşırı istek veya isteksizlik gözlenebilir.

lf.

JÜPİTER AÇILARI

JUPİTER karşıt SATÜRN
Hayat size sürekli alternatifler sunar ki bunlar ya çok fazla, ya
çok az veya iyi yada kötüdür, arası yok gibidir • Genelde bu açı
toplumdaki orta sınıfın kayboluşunu anlatır • Pasif oluşunuz ve
kendinize yönelik olumsuz düşünceleriniz sizi aşın zorlayacaktır
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• Yaşamınızdaki tüm zorluklar sizin olgunluk ve tecrübe ka
zanmanıza
neden
olacaktır
•
Bu
tecrübelerinizi
ıyı
değerlendirebildiğinizde olumlu gelişmeler görülebilir • Ken
dinize güven eksikliğiniz vardır • Mesleğinizde, evliliğinizde, ev
yaşamınızda ve arkadaşlıklannızda halletmeniz gereken bir prob
leminiz mutlaka vardır • Bu yüzden hukuki problemler başınızı
çokca ağrıtacaktır.

JUPİTER karşıt URANÜS
Var olan koşullarınızı değiştirebilecek genel bir kanşıklık
yaşayabilirsiniz • Sıkça yaşayabileceğiniz bu karışıklıklara karşı
doğal bir alışkanlığınız var • Uygun olmayan koşullar, mevcut
duruma isyan etmek, planlanmış ekonomik durumlann ya
ratacaklan sorunlarla boğuşmak zorunda kalabilirsiniz •
Bağımsızlığınıza önem veriyorsunuz • Aynı zamanda oldukça
abartılı olabilirsiniz • Zerafetten yoksun ve kaba sayılırsınız •
Aşırılığa eğiliminiz vardır • İdealist ve rahat yaşamayı seven bi
risiniz • Diplomatik olmaktan yoksunsunuz ve bu sizin başınıza
arasıra da olsa dert açabilir • Ani fikir değişiklikleri veya ani
görüş değiştirmeler düşüncelerinizdeki tutarsızlığıruzı anlatıyor.

JUPİTER karşıt NEPTÜN
\

Sosyal birisiniz • Politik, dini prensiplerin ayrışmasına gogus
geren veya bu tür olaylara karşı hayal kırıklığı yada endişe ile
sonuçlanan aşırı fanatiklik gösteren bir yapıdasınız • Samimi
olmak sizin için zor olabilir • Dürüst ve pratik değilsiniz •
İnsanlara kararsızlık içinde ve karşılığını bekleyerek yardım eder
Sİ f?iZ • Çabuk etkilenebilir birisiniz • Başkalarını rahatsız edecek
derecede
umursamazlığıruz
vardır
•
Anlaşılamamaktan
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yakınırsınız • Şans oyunlarına ilginiz vardır • Çok gereksiz yer
lere para harcarsınız • Müsrif sayılırsınız • Pratik tecrübe ek
sikliğinizden dolayı iş veya ticaret yaşamınızda zorluklar
çekeceksiniz.

JUPİTER karşıt PLUTO
Çevrenizle yoğun güç çatışmaları yaşayabilirsiniz • Bu
lunduğunuz toplumun; şüphe, kuvvetin kötüye kullanılması ve
entrika ile çevrilmiş olması olasıdır • İdeolojiniz güçlü gruplar
tarafından güçsüz toplumlara zorla kabul ettirilebilinir • Kendi
dünya görüşünüzü veya dini görüşünüzü başkalarına empoze et
meye eğilimlisiniz • Hırsınızı kontrol edemezsiniz • Hırsınız ken
disini ya dini alanda veya materyel alanda mutlaka gösterecektir
•
Bulunduğunuz toplumdan çıkar sağlama ve kullanma
eğilimindesiniz.

SATÜRN AÇILARI

SATÜRN karşıt URANÜS
Bu açı toplumun eski ve yeni liberal veya muhafazakar ele
manları arasındaki şiddetli zıtlığı gösterir, bunun yanında yaşlı ve
genç kuşak arasındaki çatışmaları da ifade eder • Hatta bu tür
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olaylarda uzlaşmak sizin için nadiren mümkün olabilir • Yeni ve
eski arasında yaşadığınız ikilemler çevre ilişkilerinizi olumsuz et
kiler ve dostlarınızı kırmanıza neden olabilir • Görüşlerinizi
çekinmeden, açıkça ve patavatsız bir şekilde anlatma eğiliminiz
var • Bu da bulunduğunuz toplumda sivri dilli olarak
tanınmanıza neden olabilir.

SATÜRN karşıt NEPTÜN
Toplum dışı değişik düşünceler ve sosyal davranışlar
gösterebilirsiniz • Kendi fikirlerinizin her zaman önceliği vardır •
Fazlasıyla süpheci davranışlar sergiliyorsunuz • Hile ve hayal
kırıklığına uğrama ihtimaliniz fazladır • Güçsüz ve zor du
nımdakilerden yararlanma eğiliminiz olabilir • Davranış ve
düşünceleriniz arasında çelişkiler yaşarsınız • İdeallerinize ve ha
yallerinize aşırı bir bağımlılık gösteriyorsunuz • Siz istemeseniz
de çevrenizdeki insanların yapmış oldukları yanlışlara
karışabilirsiniz.

SATÜRN karşıt PLUTO
Güç sizin için daha çok kontrol anlamına gelir • Hükmetmek ve
yöneunek isteğinizi frenlemeniz zordur • Bu konuda
gösterdiğiniz hırs ve çabalarınız var • Otorite ve mevkinizi
kötüye kullanmaya müsait bir yapıdasınız • Sizin için sonu an
lamlı ve neticesi çıkara dayanan fikirleri desteklersiniz • Doğnı
olduğuna
inanmasanızda
bir
fikri
savunma
eğilimi
gösterebilirsiniz.
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URANÜS ,AÇILARI

URANÜS karşıt NEPTÜN
Kararlı ve sert görünüşünüzün altında oldukça kararsız ve
dağınık birisi var • Özgürlüğünüze düşkün olmakla birlikte
başkalarının etkisinde hareket etmekten çekinmezsiniz • Önemli
kararlarınızı başkalarına bırakabilir ve gelişmeleri uzaktan sey
reuneyi tercih edebilirsiniz • Pasif gibi göıiinmenize rağmen zor
landığınızda veriminiz iki katına çıkabilir • Bu yönünüzü kul
lanmaktan çekiniyorsunuz ve başarıya bu nedenle geçikmiş
olarak ulaşabiliyorsunuz • Kendi içinizde olan bu becerilerinizi
rahat ve zamanında kullanmayı öğrendiğinizde daha verimli ve
başarılı olacaksınız.

URANÜS karşıt PLUTO
Kızgın bir yapınız var • Şüpheciliğiniz hemen her konuda ortaya
çıkar • Birlikte olduğunuz kimseyi bu yönde hakimiyet altına
almak istersiniz ve duygusal baskı uygularsınız • Konuşmanız
dahil tutum ve hareketlerinizden şüpheciliğiniz rahatlıkla
göıiilebilir • Din, felsefe ve politik konularda bu daha da yoğun
bir şekilde ortaya çıkar • Kısıtlanmaktan nefret edersiniz •
Kısıtlandığınızda rahat düşünemez ve acele kararlar alabilirsiniz •
Bu da hata yapmanıza neden olur.

':V

NEPTÜN AÇILARI

URANÜS karşıt PLUTO
Gerçekleştirmek istediğiniz bir çok idealiniz vardır • Bunları
zamanı geldiğinde uygulamak ister ve vazgeçmeden takip eder
siniz • Bu nedenle bazen lursınıza yenik düşebilir ve ideallerinizi
ertelemek zorunda kalabilirsiniz • Hafızanız ilginç bir şekilde
çalışır • Çabuk ezberler ve hiç unutmazsınız • Gizli olan ve gi
zemli konulara meraklı birisiniz • İç dünyanız oldukça karışıktır
• Bazen hayal ve gerçek arasında sıkışır ve uzun bir süre güncel
yaşamdan uzak kalabilirsiniz • Bu yaşadığınız ikilemi aşmak sizin
için oldukça zor ve zaman alıcı olabilir • Medyumluk veya önsezi
kabiliyetleriniz olabilir • Bilinç altınız oldukça dolu ve meşguldür
• Bu nedenle bazen dalıp gittiğiniz olur ve dostlarınız tarafından
uyarılırsınız.

GELECEKLE İLGİLİ TAHMİNLERDE BULUNMAK
TRANSİTI.ER
Bu bölümde gezegenlerin yapmış oldukları geçişlerin (transit)
tek tek yonımlanru göreceğiz. Kare ve karşıt (olumsuz etkili)
açılar burada (-) diye gösterilmiştir. Üçgen ve atmış derecelik
(olumlu etkili) açılar (+) diye gösterilmiştir. Birleşim ise (açıyı
oluşturan gezegenlerin özelliklerine göre değişebilir) (B) şeklinde
ifade edilmiştir. Birleşimin olumlu etkisi ( +) (B) şeklinde
gösterilmiştir. Olumsuz etkisi ise (-) (B) şeklinde görülebilir.
Transit yonımlann başlıklarında gezegenlerin sembollerini
görebilirsiniz. Burada ilk sıradaki gezegen transit halindeki ge
zegeni simgeler. Sonraki ise sizin doğum haritanızdaki gezegeni
ifade eder.
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Örneğin;
güneş.

1

ı-

Transit halindeki güneş 2• Doğum anınızdaki sabit

2

0-0
Güneş - Güneş
Başlıkların tümü bu şekilde gösterilmiştir.

TRANSİT NEDİR?

Transit dediğimizde ise gezegenlerin ve belirli noktaların (
ASC, MC, Ay düğümü gibi) hareket halini ifade ederiz. Doğum
haritamızı elimize aldığunızda doğum tarihimiz, yer ve zamana
göre sabit bir çizelge hazırlamış olunız. Bu çizelgedeki ge
zegenler ve özel noktalar sabitlenmiştir. Gökyüzünün ve
dünyamızın hareketi ise devam etmektedir. Dolayısı ile daha son
raki bir tarih için bu sabit konumlar değişeceklerdir. Örneğin Ay
en hızlı hareket eden yıldızdır. Ortalama 2 saatte 1 derece ilerler.
Güneşin ortalama olarak ilerlemesi ise 1 günde 1 derecedir. Bu
mantıkla baktığımızda hareket eden gezegenler belirli sürelerde
doğum anındaki sabit konumlara değişik açılar yapacaklardır. Bu
açıların değerlendirilmesi ve yorumlanmasıyla gelecekteki
oluşumlar hakkında tahmini saptamalar yapabiliriz.
Kitabın ilk bölümlerinde verdiğim semboller tablosuna (sayfa
80) baktığımızda gezegenlerin Zodyak turunu görebiliriz. Burada
Satürn'ün zodyak turu 29.5 yıl gözükmektedir. Yani Satürn'ün
doğum anındaki sabit konumuna tekrar gelebilmesi için; buna
Satürn birleşim Satürn Ct, a t,) diyoruz, ortalama 30 yıl geçmesi
gerekiyor. Böyle baktığımızda yaşamunızın 7,5. yılında Satün
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kare Satürn, 15. yılında Satürn karşıt satürn ve 22,5. yılında ye
niden satürn kare satürn, 30. yılında da satürn birleşim satürn
açılarını görebiliriz. Bu yolla ilerde her hangi bir tarihte
yaşayabileceğimiz olası olaylan görebilir ve tahminlerde bu
lunabiliriz.
Başlıkların hemen altında parantez içinde etki süreleri ve
rilmiştir (Etki süresi 2 3 gün) gibi. Bu süre ile kastedile, transit
gezegenin üzerinizde yaratabileceği etkilerin süresidir ve or
talama olarak verilmiştir. Çünkü her yıldız haritasında bu süre ha
ritadaki gezegen dağılımı ve kişinin sosyal, ekonomik koşulları
ile değişebilir. Aynca geri hareket (Retro) konumundaki bir ge
zegenin etkisi ise daha uzun süreli olacaktır. Yine de ortalama
olarak verilen bu süreler tutarlıdır.
Burada yer alan yorumların daha tutarlı ve sağlıklı olabilmesi
için öncelikle doğum saatinizin ve tarihinizin bilinmesi gereklidir.
Ancak bu şekilde sağlıklı yorumlar yapabilirsiniz.
-

0

GÜNF.Ş TRANSİTLERİ
(Etki süresi 2 3 gün)
-

Güneş - Güneş
(+) (B) Ruhsal ve fiziksel yönden dengeli bir dönemdesiniz •
yaratıcılığınız ve hareketliliğiniz öne çıkmıştır • grup

çalışmalarına katılma isteğiniz ve genelde insanlarla bir şeyler ya
pabilme arzunuz yoğundur • işlerinizi takip etmek ve yeni fi
kirler geliştirmek için iyi bir dönem • her zamankinden daha
yoğun enerjiniz var ve siz bunu mutlaka kullanmak ar
zusundasınız • fakat kendinizi fazlaca hayal dünyasına
kaptırabilirsiniz
ve
yapacaklarınızı
erteleme
eğilimi
gösterebilirsiniz bunun için dikkatli olmaya çalışın.
(-) Sağlığınızın bozulması gözlenebilir • enerjinizi yanlış
yönlendiriyor olabilirsiniz • birisi tarafından desteklenmeye ve
dürtülmeye ihtiyaç duyarsınız • kendinizi yalnız hissedebilirsiniz
• bu kısa dönemde hertürlü konuda şansınızı fazla zorlamayın •
aşın bencillik gösterebilirsiniz • patavatsız çıkışlarınız· olabilir •
ani moral çıkışları ve düşüşleri gözlenecektir • bu dönemde şans
oyunlarından uzak durmalısınız.

Güneş - Ay
( +) Ruhsal yönden kendi içinizde denge kurmuşsunuz • ra
hatlıkla yeni ilişkiler kurabilme yeteneğindesiniz • karşı cins ile
ilişkileriniz iyi yönde gelişecek.
(B) Bu açı erkeklerde sağlığın iyi olmasını gösterir kadınlarda ise
ilişkilerin ve duyguların dengeli ilerlediğini ifade eder • genel
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olarak aşk için ideal bir zamandır • yeni tanışmalar ve olumsuz
duygulardan arınmayı temsil eder.
dengesiz bir kişilik ser
(-) Memnuniyetsizlik görülebilir •
gilemeniz olası • vazife ve özel ilgi duyulan şey arasında ayrılık
anlaşmazlıklar ve ruhsal ihtilaflar
ve ikilem görülebilir •
yaşayabilirsiniz • Kadınlarda sağlığın bozulması.

Güneş - Merkür
( +) (B) Düşünceleriniz daha çok pratik yönde çalışacaktır • açık
bir düşünce sistemi ile hareket ediyorsunuz bu da sizin
amacınızın bilincinde olmanızı sağlıyor • iş alanında iyi ilişkiler
kurabilirsiniz • Haberleşme ve kısa seyahatler için uygun bir za
mandasınız • organizasyonlarda başarı kazanacaksınız • Ge
nelde ticaret ve bu yöndeki haberleşmede girişeceğiniz atılımlar
başarı ile sonuçlanacaktır.
(-) Dağınıklık ve kararsızlık gösteriyorsunuz • çalışmaya karşı is
meknıp veya ilişkilerden yada anlaşmalardan
teksizsiniz •
dolayı moraliniz bozulabilir • değerlendirmeleriniz bu dönemde
yüzeyseldir • ikili ilişkilerinizde daha esnek olmaya çalışın • tak
tir beklediğiniz bir hizmetten dolayı gergin olabilirsiniz ve ge
reken taktiri alamayabilirsiniz • fikirlerinizi birilerine aktarmak
için bu dönemin geçmesini beklemeniz daha yararlı olacaktır.

Güneş - Venüs
(+) (B) Sevmek ve sevilmek hissiniz yoğundur • çekiciliğiniz ve
bunun farkında olmanız sevilme isteğinizi arttıracaktır • iyi bir
sanat anlayışınız vardır • hislerinizi her zamankinden daha iyi
aktarabilmeniz size aşkta küçük başarılar getirebilir • sizi seven
birisinden küçük hediyeler alabilirsiniz.
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(-) Aşk yaşamınızda heveslerinize hakim olamıyorsunuz • sizin
için bu dönem kişilerin dış görünüşü iç değerlerden daha
üstündür • duygulara aldırmaksızın zevk alma isteğiniz
yoğundur • genel ilişkilerinizde uyumsuzluklar gözlenebilir •
sosyal olarak kendinizi ifade edemeyebilirsiniz • evde atıştırma
alışkanlığınız daha da yoğunlaşacak • gereksiz masraflara gi
rebilir ve savurganca para harcayabilirsiniz.

0- d
Güneş - Mars
başarıgücü ve dürtüleriniz size
•
savaşma cesareti veriyor • hırslı ve gayretlisiniz • iktidar savaşı
veriyor olabilirsiniz • güç kazanma eğilimindesiniz • bu
dönemde gücünüzü bilinçli kullandığıruz sürece başarısızlık ola
naksızdır • özel hayatıruzda hareketlilik ve aktivitelerin
yoğunluğu gözlenecektir • gittiğiniz her toplantıya kişiliğiniz ile
hareketlilik getireceksiniz.
( +) Kararlılık gösteriyorsunuz

(-) (B) Acelecilik ve sinirlilik sizde kavgacı bir mizacın
oluşmasına sebebiyet verebilir • kaza ve hastalıklara her za
mankinden daha fazla yakınsıruz •
hastalıkta yüksek ateş
gözlenebilir • Aşın zorlanmalara maruz kalabilirsiniz •
içgüdülerinizin öne çıktığı bu dönemde aşın isteklerde bu
lunabilirsiniz • beraber olduğunuz kimseleri aşırı bencil dav
raruşlarıruz yüzünden kırabilir ve onlarla gereksiz tartışmalara gi
rebilirsiniz.

Güneş - Jüpiter
( +) (B) Pisikolojik ve genel sağlık açısından iyi durumdasınız •
servet ve iktidar isteğiniz yoğunluk kazanacak • Resmi yerler ve
kamu kuruluşları ile olan ilişkilerde başarılar gözüküyor • Takdir
edilmek sizin için bu dönemde önemli olacaktır • sevinçli olay-
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lar yaşayabilirsiniz •
genelde yaptığınız her şeyden zevk
almasını biliyorsunuz • eğlenceli ve hoş sohbetlerin olduğu or
tamfara katılabilirsiniz • seyahat ve geziler yoğunluk kazanabilir
•
küçük hediyeler gelebilir veya siz birisine hediye almayı
düşünüyor olabilirsiniz.
(-) Davranışlarınız ve iddialarınız yüzünden ihtilaflara
düşebilirsiniz • genelde olaylara karşı gevşeklik gösterdiğiniz bir
dönemdesiniz • İsteksizliğiniz bir çok konuda gelişmeleri bal
talayabilir • gereksiz masraflara girebilirsiniz ve savurganca para
harcamanız mümkün • lüks düşkünlüğü gösterebilirsiniz •
Yanlış beslenmeden dolayı rahatsızlanmanız mümkün • Patron
veya saygıdeğer kişilerle ihtilaf yaşayabilirsiniz • Kontratlarda ve
hukuki olaylarda anlaşmazlıklar gözlenebilir.

0

-

t,

Güneş - Satürn
( +) Rahatlık ve sessizlikten hoşlanıyorsunuz • sebat etmenizi ge
rektiren durumlarla karşılaşabilirsiniz ve bunlar sizin açınızdan
olumlu sonuçlanacaktır • dalgın olabilirsiniz • muhafazakar
eğilimlisiniz • fazlaca içine kapanıklık gösteriyorsunuz •
alçakgönüllülüğünüz işinizde sabırlı olmanızı gerektirecektir •
dikkatinizi toplama kabiliyetiniz artmış durumda • yaşlı kim
selerle iyi ilişkiler kurabilirsiniz • genel olarak yaşamınızda
yavaş fakat başarılı bir ilerleme gözleniyor.
(-) (B) Güçsüzlük veya isteksizlik gösterebilirsiniz • sağlığınız bu
dönemde zayıftır • iş hayatında itaatkar ve ihtiyatlı davranmanız
bir mecburiyet haline gelebilir • çalışma ortamınızda sordunlarla
uğraşacaksınız • genel olarak bu dönem çekingen davranmaya
eğilimlisiniz • disiplin altında iseniz işte isteksizlik gözlenebilir •
zorluklarla karşılaşabilirsiniz • kötümser düşünüyorsunuz ve
olayların iyi yönünü görmekte güçlük çekiyorsunuz • so
rumluluğu ağır olacak bir söz altına girebilirsiniz.
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Güneş - Uranüs
( +) Yaşamınıza kısa süreli değişiklikler ve reformlar getirmeyi
planlıyor olabilirsiniz • aniden gelişen yeni planlar ve sürpriz
misafirlerle karşılaşabilirsiniz • uzun süredir görmediğiniz bi
risinden haber alabilirsiniz • bu kısa dönemde kendinizi özgür
ve hareketli hissedeceksiniz • sezgileriniz beklenmedik
gelişmeler gösterebilir • ani fikir değişikliklerine eğiliminiz var •
önemli bir karar aşamasında iseniz kararınızı vermeden önce bir
daha gözden geçirseniz iyi olur.
(-) (B) Planlarınız aniden bozulabilir veya onları ertelemek zo
küçük kazalar ya da yaralanmaya
nında kalabilirsiniz •
yakınsınız • önceden atılımını yaptığınız işlerin veya olayların
aniden geri tepmeleri mümkün • ani anlaşmazlıklar ve
tartışmalar gözlenebilir • evde veya işte kullanılan makinelerin
zarar görmeleri veya bozulmaları olasıdır • aşkta huzursuzluk
yaşayacaksınız • bu dönem şans oyunlarına ve spekülasyonlara
fazla ilgi göstermemeye dikkat edin olumlu sonuçlanmayabilir.

Güneş - Neptün

(+) Genel olarak dış uyarılara açıksınız bu yüzden de bütün te
sirlere karşı alıcı rolü üstlenmişsiniz • etkileme yeteneğiniz
ağırlık kazanacaktır • fantazileriniz faaldir • coşkunluk ve aynı
zamanda mistik temayüller gözlenebilir • kendinize dönük ma
nevi dünyanız ağırlık kazanabilir • manevi yöndeki fikirlerinizi
başka insanlara aktarma eğilimindesiniz • seyehat isteğiniz ve
çevreden uzaklaşma arzunuz artabilir • materyal yönden daha
az şanslısınız.
(-) (B) Etkilenmeye açıksınız • hayalkırıklığına uğrayabilirsiniz
başarısız ve ulaşılmaz planlar yapma eğilimindesiniz
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•
•

uyuştunıculara ilgi gösterebilirsiniz • bu dönemde fikirleriniz
biraz hayallerle süslenmiştir bu yüzden yanılma oranınız fazladır
•
kendinizi kandırma eğiliminde de olabilirsiniz • başkaları
tarafından çabuk kandırılabilir ve dolandınlabilirsiniz • başkaları
size düşmanlık besleyebilirler.

Güneş - Pluto
( +) İktidar veya yönetmek için uğraş veriyor olabilirsiniz • in
sanların başına geçme ve yönetme isteğiniz yoğunluk ka
zanacaktır • başkalarının üstünde olmak ve onları etkilemek ar
zusundasınız • kendinizi kabul ettirme çabası içerisindesiniz •
oteriter bir kunım veya oteriter birisi ile alışverişlerinizi lehinize
çevirebilir gücünüz vardır ve siz bu gücünüzü sonuna kadar kul
lanma eğilimindesiniz.
(-) (B) İtaat etmek zonında kalabilirsiniz • yanlış fanatizm bes
leyebilirsiniz
•
Kendini
beğenmişlik
ve
dikkafalılık
yaklaşımlarınızı ve ilişkilerinizi bozabilir • kendi gücünüzü abar
tabilirsiniz • gelişen olaylar karşısındaki kararsızlığınız sinirsel ve
agresif çıkışlara sebebiyet verebilir • oteriteyi yanlış kullanmaya
eğilimlisiniz bu yüzden kendinizi daha çok emir altında kal
maktan kurtaramayabilirsiniz • bu dönem biraz dikkatlı dav
ranmaya çalışın.

0- 0
Güneş - Ay Düğümü
(+) (B) Başkalarıyla yakan ve kalıcı ilişki kurma çabasındasınız •
yeni insanlarla tanışabilirsiniz ve bu insanlarla beklemediğiniz
güzel bir olay yaşayabilirsiniz • Arkadaşlık ve işbirliği ko
nularında hassas ve temkinli davranmaya çalıştığınız kadar
eğiliminiz de çok fazladır • genelde topluma açılma
eğilimindesiniz.
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(-) İşbirliğinde, birlikte çalışmalarda ve ortaklıklarda zorluk
yaşayabilirsiniz • irtibatlarda ve genel iletişimde aksilikler ve
zorluklar görülebilir •
yakınlarınızla aranızda hoş olmayan
ayrılıklar ve anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz.

Güneş - ASC
( +) (B) Genelde çevrenizle iyi irtibat kurma isteyindesiniz ve
çevreye karşı olumlu yaklaşımlarınız olur • itibar kazanma fikri
ve yükselme arzunuz vardır • kendinizi gösterme ve kanıtlama
isteğiniz yoğunluk kazanmıştır • bu günlerde daha çok kendinizi
çevreye tanıtma yönünden başarı kazanacaksınız.
(-) Çevreye karşı gösterdiğiniz huzursuz tutumlar ilişkilerinizi bo
zabilir • Başkaları tarafından haksızlığa uğramanız olası •
çevrenize ve özellikle de size çok yakın olan kimselere karşı ya
bancılaşabilirsiniz.

Güneş - MC
( +) (B) Amacınızın bilincindesiniz ve bu yöndeki gayretleriniz
yoğundur • kendi kişiliğinizi ortaya koyarak olayların üstüne gi
diyorsunuz • misyonunuzun farkındasınız • Pozitif yönde bir
yaşam hazırlığı içerisindesiniz •
mesleğinizde menfaatler
gözleniyor • genelde gücünüzü mesleki kariyeriniz ve sosyal
yükselmeniz için ayırmış görünüyorsunuz • bu konudaki
atılımlarınızı bu dönemde gerçekleştirdiğiniz zaman başarılı ola
bilirsiniz.
(-) Sizde gayesizlik ve boşvermişlik gözleniyor • hedefsizlik
uzun sürerse sıkıntıya düşebilirsiniz • yaşam koşullarınız
hakkında yanlış fikirler ürettiğiniz gibi bunları uygulamaya koy
mak arzusunda olabilirsiniz • çalışma isteksizliği gözlenebilir •
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evinizde ve işinizde beraber olduğunuz kimselerle tartışmalara
girebilirsiniz • bu dönem daha çok kendinize dönüksünüz bu
yüzden geçici huzursuzluk gözlenebilir.

AY TRANStrı.ERi
(Etki süresi 2 - 3 saat)

Ay - Güneş
(+) Sevgi hisleriniz yoğunlaşmıştır ve kendinizi sevgiye çok yakın
hissedersiniz • evinize süpriz misafirler gelebilir • küçük ve hoş
hediyeler alabilirsiniz • duygusal menfaat sağlama olasılığınız
yüksektir • bir toplulukta veya bir grupta bulunan insanlarla
tanışabilirsiniz.

(-) (B) Aşkta huzursuzluk yaşayabilirsiniz • değişken bir mizaç
göstereceksiniz • sağlık açısından hoş olmayan durumlarla
karşılaşmanız olası • keyifsiz bir gün geçirebilirsiniz • Genellikle
erkeklerde aşk için ideal fırsatlar çıkar fakat değerlendirilmesi
oldukça zor olabilir • kadınlarda ise sağlık yönünden rahatsızlık
veya duygusallığa karşı isteksizlik görülebilir.

Ay - Ay
( +) Kendinizi rahat, huzurlu ve keyifli hissediyorsunuz • bu
dönemde karşı cinse ilginiz artacaktır • duygusal yönden hassas
olduğunuz bir zamandasınız • bazı ilişkilerinizde fazlasıyla dik
katsiz veya aşırı iyimser olabilirsiniz • bu dönemde ilişkilerinizde
gelişme gözlenecektir.
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(-) Mizacınızda beklemediğiniz değişiklikler gözlenecek • bu
dönem fazla hassas olduğunuzdan dolayı ilişkilerinizde ya çok
duygusal veya yüzeysel davranışlarınız olabilir • Özellikle de aşk
hayatınızda ummadığınız hatalar yapabilirsiniz • Duygusal
yönden çabuk zedelenebileceğiniz gibi karşınızdaki kimseyi de
çok çabuk incitebilirsiniz • Bu dönemde önemli bir karar ver
memeniz daha sağlıklı olacaktır.

Ay - Merkür
(+) (B) Zihinsel yönden uyanık olduğunuz bir zaman • küçük
ve halledilmesi gereken işlerinizi halledebilirsiniz • evinizde
veya işyerinizde ufak değişiklikler yapabilirsiniz • yeni
tanışmalar ve ilişkiler size süpriz olmasın • genelde her konuda
ilişkileriniz yoğunlaşacak • yenilikler yapma isteğiniz yoğundur
• beklemediğiniz birisinden bir mektup veya haber alabilirsiniz
•
kısa seyahatler yapmanız yada planlamanız için iyi bir za
mandasınız.
(-) Çalışma hayatınızda ve genelde bu süre içerisinde aktif olmak
istemiyeceksiniz • olaylara ve kişilere sinirli davranabilirsiniz her
zamankinden daha sinirli bir görünümdesiniz • kendinizi farklı
hisedebilirsiniz ve bundan dolayı başkalarına her zamanki dav
ranışınızdan farklı daha yakın olma isteğindesiniz.

Ay - Venüs
(+) (B) Keyifli ve rahat olma isteğiniz yoğundur • çevrenize
sevgi beslemek isteğindesiniz aynı zamanda da bu kişilerden
şevkat beklersiniz • bu dönemde gerçekler hakkında ve gerçek
olan şeyler için iyi hüküm verme yeteneğiniz vardır • elbise ve
mücevher veya buna benzer şeyler almak istiyorsanız bu zamanı
değerlendirmelisiniz.

(-) Genelde bayanlarla ilişkilerin bozulduğu bir dönem • fazlaca
önemli olmamakla birlikte fikir ve düşüncelerde ayrılıklar
gözlenebilir • genel ilişkilerinizde davranışlarınız ve çevrenizdeki
kişilere karşı davranışlarınızda huysuzluk ve geçimsizlik
gözlenebilir • olaylar veya kişilerden fazlasıyla etkilenmeye ve
heyecanlanmaya yatkınsınız • aşın yemek yüzünden sağlığınızın
bozulma tehlikesi doğabilir • ayrıca bu dönemde dedikodular
çevrenizde yoğunlaşabilir.

Ay - Mars
( +) İçgüdüleriniz güçlüdür • hedefinizin bilincinde olmanız size
rahatlık ve kendine güven duygusu verecektir • hislerlerinizle
hareket etmek arzusundasınız • girişim yapmak isteğiniz
yüksektir yalnız içgüdülerinizin ve hislerinizi iyi kontrol et
melisiniz • küçük başarılar elde edebilirsiniz.
(-) (B) Duygusal yönden gergin ve heyecanlısınız • yakınlarınıza
ve
çevrenizdeki
kimselere
düşüncesizce
yaklaşımlar
gösterebilirsiniz • agresif ve gergin olmanız sizi kavgaya
dönüşebilecek tartışmalara ve bundan doğacak kızgınlıklara ite
bilir.

Ay - Jüpiter
( +) (B) Bu dönemde kendinizi fazlasıyla mutlu ve iyimser his
sediyorsunuz • çevrenize ve tepkilere daha ılımlı ve kolay
yaklaşıyorsunuz • başkalarına her konuda kolaylık göstermeye
yönelik davranışlarınız olur ve yardımsever tutumlarınız sizi se
vilen birisi haline getirir • yumuşak başlı görünmeniz size küçük
menfaatler kazandırabilir • beklemediğiniz misafirler gelebilir ve
hediyeler alabilirsiniz • yaptıklarınız taktir görecektir • resmi ma
kamlarla ve patronlarınızla iyi ilişkiler kurabilirsiniz.
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(-) Duygusal ihtiyaçlarınıza fazlasıyla yöneleceğinizden dav
ranışlarınızda lakayıtlık ve ihmalcilik gözlenebilir • sizi ziyaret
eden misafirlerinizden rahatsız olabilirsiniz veya size yük ola
bilirler • işvereninizle anlaşmazlık yaşıyabilirsiniz • gereksiz
masraflara her zamankinden daha çok eğilimlisiniz.

Ay - Satürn
( +) Kendinizi kontrol etme isteğiniz yoğundur ve bunda da
başarılı olacaksınız • ihtiyatlı olmanız ve görev bilinciniz önemli
işlerinizi halletmenize yardımcı olacaktır • ayrıca kendinizden
başkasının halledemeyeceği işlerinizi yoluna koymak için iyi bir
zamandasınız • sizden yaşlı olan kimselerle ilişkilerinizi
geliştirmeniz için uygun bir dönem.

(-) (B) İçinize kapanıksınız • duygusal karmaşa yaşıyorsunuz bu
sizin aşağılık duygusuna kapılmanıza neden olabilir • çevrenize
en önemlisi de kendinize yabancılaşma eğilimindesiniz • prob
lemler sandığınız gibi zor ve ağır olmayacak fakat küçük de olsa
zorluklarla karşılaşacaksınız • kendinize güven eksikliğinizden
kaynaklanan yalnızlık korkunuz var • sağlığınız zayıf bu yüzden
sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

Ay - Uranüs
(+) Ruhsal yaşamınızda heyecan görülüyor • sezgilerinizle ha
reket etmek arzusundasınız veya bilinçsizce sezgilerinizle hareket
ediyorsunuz • dost ve arkadaşlarınızdan gelebilecek sürprizlere
hazırlıklı olun • çevrenizdeki insanlarla birlikte değişik olaylar
yaşayabilirsiniz.

(B) Çevrenizdeki insanlara ve ayrıca çevrenizdeki insanlar da size
ayrıcalıklı davranıyorlar • her iki cins için çapkınlık yapma
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eğilimi yoğunluk kazanmıştır • çekiciliğinizin ve cazibenizin
'
üstünüzde olduğu olumlu bir dönem geçireceksiniz.
(-) Davranışlarınızda fikirlerinizde ve aktivitelerinizde gizli olmayı
tercih ediyorsunuz aynca çevrenizde de gizli olaylar yoğunluk
kazanabilir • fikirlerinizde davranış ve isteklerinizde fanatik olma
ve abartmak eğilimindesiniz • sinirleriniz gergin ve yıpranmış
olabilir • ara vermeden çalışmak zorunda kalabilirsiniz bu
yüzden de yorucu bir döönem geçireceksiniz • sansasyon ya
ratma isteğiniz öne çıkabilir • aceleciliğinizden dolayı dav
ranışlarınızda ve tutumlarıruzda farklılık gözlenebilir.

Ay - Neptün
(+) Hislerinizin yoğunluğu davranışlarınızda ve yaklaşımlarınızda
ince ve nazik olduğunuzu gösteriyor • vicdanın sesini dinlemek
• rüyalarınız bu günde ilginç olabilir • ruhsal yönden fikirlerinizi
genişletebilecek ilham kaynağı yakalayabilirsiniz • mistik olaylar
yaşamanız mümkündür • duygularınızdaki yoğunluk sizi ilginç
tecrübelere götürebilir.
(-) Düşüncelerinizde her zamankinden daha fazla yoğunsunuz •
yoğun duygusallığınız olaylan değerlendirirken yanılmanıza
sebep olabilir • kendinizi yalnız ve desteksiz hissedebilirsiniz •
her
hangi
bir
olayda
söylemeniz
gerekenin
aksini
söyleyebilirsiniz ve karşınızdaki insanlar da size aynı yaklaşımı
gösterebilirler bu yüzden yalancılığa dikkat etmelisiniz • inkar
etme • uykusuzluk çekebilirsiniz.
(B) Anlaşılmamaktan yakınıyorsunuz • memnuniyetsizsiniz her
hangi bir şeyden memnun olmanız çok zordur • uyuşturuculara
ve uyarıcı ilaçlara karşı hassassınız ve bunlara karşı fazlaca
· eğilimli olabilirsiniz • bu nedenle sağlığınız konusunda dikkatli
olmalısınız.
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Ay - Pluto
(+) Fanatik düşünceleriniz olabilir ve siz bu düşüncelerinizi
başkalarına aktarmayı planlıyor olabilirsiniz • duygusal
yaşamınızda cinselliğin bu dönem özel bir yeri var • kendinizi
çevrenizdeki insanlara veya kunımlara yada olayların gelişiminde
öncülük etmek için kabul ettirme gücünüz var • bulunduğunuz
toplum içinde veya çevrede zonınlu bir karar almanız gerekebilir
• bu kararın sonucu da olumlu yönde gelişecektir.
(-) (B) Olumsuzlukları fazla biriktirdiğiniz ve dışarıya atmadığınız
için gerginlik noktasına gelmişsiniz bu yüzden aşırı çıkışlar ya
pabilir ve duygusal yönden patlayabilirsiniz • bazı olayların
gelişimlerini hazmedebilmeniz zor olacaktır bu da sizin his
komplekslerine düşmenize sebep olabilir.

Ay - AD
(+) (B) Ruhsal yönde değişik kimselere veya birlikte olduğunuz
samimi dostlarınıza bağlılık hissedebilirsiniz • hatta kendinizi
nıhsal olarak başkalarına göre ayarlamak zonında kalabilirsiniz •
Bu dönemde kadınlarla ilişkileriniz artabilir.
( -) Ruhsal yönden çevreniz ve arkadaşlarınızla kontağınız ko
pabilir • Kendinizi yalnız ve terkedilmiş hissedebilirsiniz • Bu
dönemde yalnız kalmamalısınız, şayet kalıyorsanız kendi içinize
kapanmanızı engelleyebilecek bir uğraş bulmanız en doğrusu
olacaktır.

Ay - ASC
( +) (B) Başkalarıyla ilişkilerinizde uyumlu davranıyorsunuz ve
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her türlü ortama uyumluluk gösterebiliyorsunuz • yeni ve bek
lerunedik tanışmalar size süpriz olmasın çünki bu tür tanışmalara
çok fazla yatkınsınız • duygusal ve zihinsel faaliyetlerinizde aktif
ve dengeli görünüyorsunuz.
(-) Yakın çevrenize karşı huzursuz davranış ve tutumlardan
vazgeçmelisiniz • iç geriliminiz yoğundur ve bu da sizin iletişim
kabiliyetinizi etkileyecektir • geçmişe dönük hislerinizin yeniden
ortaya çıkması sizi rahatsız edebilir.

Ay - MC
( +) (B) Ruhsal yönden başkalarıyla uyumlu olma ve anlaşma yo
lunda arzularınız yoğundur • sevgi hislerinizin yoğunluğu sizi
yeni tanışmalara ve ilişkilere götürebilir • her zamankinden daha
fazla
hassassınız
ve
davranışlarınızda
bu
hassaslığı
gösteriyorsunuz • aileniz ve özel çevrenizdeki insanlarla uyum
içerisindesiniz.
(-) Kararsızlık sizi rahatsız edecektir • eviniz ve işiniz arasında
gelişen ilişkilerinizde küçük problemler yaşayabilirsiniz • fi
kirlerinizdeki değişiklikler sizin sağlıklı ve olumlu kararlar ala
bilmenizi engelliyor • değişik amaçlar peşinde olabilirsiniz.

MERKÜR TRANSİTLERİ
(Etki süresi 2 3 gün)
-

Merkür - Güneş
(+) (B) Zekanızı kullanmaya ve bu yönde yapılacak faaliyetlere
heveslisiniz • Küçük başanlar kazanabilir ve sevinebilirsiniz •
öğrenim veya tahsil yapma isteğiniz bu dönemde bir hayli yoğun
olacaktır • tüm muameleler için uygun bir zamandasınız • bu
dönemde genel haberleşmede yoğunluk başlayacaktır özellikle
de mektuplaşmak isteğinde olabilirsiniz • kısa seyahatler plan
ladıysanız bunu gerçekleştirmeniz için harekete geçiyorsunuz •
çeşitli organizasyonlara katılabilir veya düzenleyebilirsiniz • hatta
beklemediğiniz süpriz bir görev üstlenmeniz mümkün • reklam
yada bu yöndeki faaliyetlerde yoğunluk başlayabilir.
(-) Kendinizden emin olamıyorsunuz • olaylan toparlamakta zor
lanıyor ve dağınık davranıyorsunuz • sinirleriniz gerilmiş olabilir
ve sinirli çıkışlar yapabilirsiniz daha ılımlı olmaya çalışmalısınız •
tembellik yapma eğiliminiz bu dönem bir hayli fazla olacaktır •
bazı can sıkıcı ve keyif bozucu muameleler yada ilişkiler
yaşayabilirsiniz.

Merkür - Ay
(+) (B) Ruhsal yönde verimli görünüyorsunuz • ilham gücünüzü
kullanmaya eğilimlisiniz • fikir ve planlar bu dönem her za
mankinden daha çok yoğunluk kazanacaktır • küçük
değişiklikler yapma girişimleriniz var • çevreniz ile bağlantılarda
bir hayli hareketlilik olacaktır • bunun yanında yeni kimselerle
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tanışmalar veya ilginç bağlantılar kurma fırsatları ya
kalayabilirsiniz • yazışmalardaki hareketliliği hissedeceksiniz •
seyahat planları yapıyor olabilirsiniz.
(-) Genel ruh halinizde bir keyifsizlik gözlenebilir •
düşencelerinizdeki yoğunluk sizi rahatsız edebilir • kızgınlık his
sedebilirsiniz bu doğrultuda ilişkilerinizde daha dikkatli
olmalısınız • kadınlarla anlaşmazlıklar yaşayabilir ve canınız
sıkılabilir • küçük yanlışlıklar yapma eğiliminiz var dikkatli olun
• sizin aleyhinize konuşan insanlar artabilir veya siz birilerin
arkasından kQnuşuyor olabilirsiniz • bu dönem içinde
çevrenizdeki konuşmalarda yalancılık ön plana çıkabilir.

Merkür - Merkür
(+) (B) Anlayış ve idrak yönünden bir hayli güçlüsünüz • ruhsal
yöndeki verimliliğiniz de yoğunluk kazanacaktır • genel
yazışmalarda ve konuşmalardaki kabiliyetinizi kullanmanız için
iyi fırsatlarınız olacak • alışveriş ve bu tür konularda bu dönem
başlayacak yoğunluğu hissedeceksiniz • yeni ve ticari yönden
kazançlı olabileceğiniz bağlantılar kurma fırsatlarını ya
kalayabilirsiniz • hoşça vakit geçirebileceğiniz misafirleriniz ola
caktır • bunun dışında genelde zihinsel yönden aktif ve faal ola
caksınız.
(-) Çevrenize ve kendinize karşı objektiflikten yoksunsunuz bu
bazı anlaşmazlıkları ve pürüzleri beraberinde getirebilir • ra
hatsız edilmek istemiyorsunuz •
zihinsel yönden faal
olamıyorsunuz • olayları toparlamakta güçlük çekebilirsiniz •
alışverişlerinizde dikkatli olun yanlış veya bozuk şeyler ala
bilirsiniz • rahatsız edici misafirler gelebilir • genel yazışmalarda
ve haberleşmede aksaklıklar gözlenebilir • Planlama konusunda
ummadığınız aksiliklerle karşılaşmanız mümkün • Hatta bazı
planlarınızı ertelemek zorunda kalabilirsiniz.
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Merkür - Venüs
(+) (B) Karşınızdaki insanın hissi durumunu çabuk kav
rayabiliyorsunuz • bu dönem sezgisel yönden güçlü sayılırsınız
• kolay yaşama arzusundasınız • genelde moraliniz yerinde ve
neşelisiniz • aşk düşünceleriniz bir hayli öne çıkacaktır • bu
yönde ilginç tanışmalar gerçekleşebilir • sanat ve güzellik sevgisi
besliyorsunuz • kadınlarla ilişkilerinizde yoğunluk gözleniyor •
misafirlere hazırlıklı olun • bunun dışında dinlenmeye fırsatınız
olacaktır.
(-) Eğlence isteğiniz bir hayli güçlü ve abartılı olabilir • lüks ve
rahat düşkünlüğünüz çevrenizdeki insanları rahatsız edebilir,
daha ılımlı olmaya çalışmalısınız • savurganlık ve boşa harcama
yapma
eğilimindesiniz
•
hemen her konuda
aşırılık
gösteriyorsunuz • kadınlarla anlaşmazlıklar yaşamanız mümkün.

Merkür - Mars
( +) Düşüncelerinizi gerçekleştirmek için iyi fırsatlarınız olacaktır
• ruhsal yönden dostlarınızdan teşvik görüyorsunuz •
gırışım
yapma hevesiniz bir hayli yoğun olacaktır • işlerin çabuk hal
lolmasını istiyorsunuz ve bunu gerçekleştireceksiniz • hareketli
ve çabuk davranışlarınız var • işlerinizdeki hareketliliği his
sedeceksiniz • ayrıca kişisel yönden yoğun ve hareketli bir
dönem geçiriyorsunuz.
(-) (B) Acelecilik ve sabırsızlık bu dönem ön planda olacaktır •
yaptığınız işleri veya uğraştığınız konuyu abartma eğilimindesiniz
•
genel bir tedirginlik havası içersinde olduğunuz bir
dönemdesiniz • olayları ve konuları birbirine karıştırabilirsiniz •
sinirlilik ve gerginlik sürtüşmelere neden olacaktır • ağız
münakaşalarına ve tartışmalara girebilirsiniz.
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Merkür - Jüpiter
( +) (B) Yapıcı ve genişlemeye yönelik düşünceleriniz var • fikir
zenginliği gösteriyorsunuz • İyimserlik bu dönem abartılmış ola
bilir • işlerinizde aceleci davranıyorsunuz ve yeni tanışmalarda
da davranışlarınız bu yöndedir • Resmi yerlerle iyi ilişkiler ku
rabilmeniz için iyi fırsatlarınız olacaktır • menfaatlerlerinizi
gözetmek arzusundasınız • Kontrat ve muameleler için iyi bir
zaman • bu dönemde çevrenizde iyi bir haberleşme ağı ku
rabilirsiniz.
(-) Vurdumduymaz ve hafif davranışlarınız olabilir • güvenilmez
bir kişilik sergiliyorsunuz • olayları olduğundan çok abartma
eğilimindesiniz • bazı nezaketsiz davranışlarınız neticesinde ten
kitler alacaksınız • aksi ve inatçı bir tutum sergiliyorsunuz •
ihtilaflara düşebilirsiniz.

Merkür - Satürn
( +) Yoğunlaşabilme yeteneğiniz bu dönem bir hayli güçlü
görülüyor bunu kullanmanız için kendinize uygun fırsatlar ya
ratabilirsiniz • sabır ve dayanıklılığınız göze çarpacak •
gerçekçilik ve disiplin bunun yanında ciddiyet davranışlarınızda
hakim olacaktır • çalışkanlık sergiliyorsunuz • Felsefi düşünce
ve fikirlerinizin yoğun olduğu bir dönemdesiniz • yaşlı kim
selerle ilişkileriniz olumlu yönde gelişecektir.

(-) (B) Çekingenlik ve güvensizlik sizi bu dönem bir hayli zor
layacaktır • sıkıntı ve gerginlik çekebilirsiniz • çalışma
şartlarınızda zorlanmalar gözleniyor her zamankinden daha ağır
koşullar altında çalışıyor olabilirsiniz • kendinizi fazlasıyla
beğeniyorsunuz • sağlığınızın bozulma olasılığına karşı dikkatli
olun • baş ağrılan çekebilirsiniz • ticari ve genel anlaşmazlıklar
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canınızı sıkacaktır
tirebilirsiniz.

•

disiplin ve sorumluluk duygunuzu yi

Merkür - Uranüs
( +) Keskin bir zekaya sahipsiniz • olayları ve gelişmeleri iyi iz
liyorsunuz • yenilikler ve ilginç buluşlar yapabilirsiniz • re
formcu fikirleriniz yoğunluk kazanıyor • alışılmamış fikirlere ve
olaylara ilginiz her zamankinden fazla olacaktır • ayrıca bu tür
alışılmamış olaylarla karşılaşmanız da mümkün • bağımsızlık
isteğiniz ve fikirleriniz depreşebilir • bu yöndeki duygularınızda
bir hareketlilik gözleniyor • yaşamınızda da bu hareketliliği
hemen hissedeceksiniz • spora karşı ilginiz artıyor • seyahat
planları yapıyor olabilirsiniz.
(-) (B) Sinirlisiniz ve patlama noktasına gelebilirsiniz • nefret ve
kin besliyorsunuz • bunun yanında acelecilik ve sabırsızlık
yüzünden gelişmelerin ucunu kaybedebilirsiniz • ufak olaylar ve
münakaşalar yaşayabilirsiniz • planlarınızın bozulması sizi bir
hayli etkileyecektir • istenmeyen misafirleri ağırlamak zorunda
kalabilirsiniz • bunun dışında her zamankinden farklı davranışlar
göstereceksiniz.

Merkür - Neptün
(+) Hayal gücünüz bir hayli gelişmiş ve zengin • bunu iş ve mes
lek hayatınızda kullanabilirsiniz • fantazilerinizde de yoğunluk
gözleniyor • daha önce kabul edemediğiniz fikirleri bu dönemde
kabul edebilirsiniz • gizli ve alışılmadık olayların içine gi
rebilirsiniz • hislerinizin ve sezgilerinizin kuvvetli olması size
bazı gelecek olayları algılamanızda yardımcı olacaktır • ruhsal
yönden gelişme isteğinde olabilirsiniz ve bu tür insanları her za
mankinden daha çok anlayacaksınız.
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(-) (B) Yanılmalara ve aldanmalara karşı dikkatli olmalısınız •
genel çevrenizde veya kendi içinizde kargaşa yaşayabilirsiniz •
bundan doğabilecek algılama hataları neticesinde yanlış tutumlar
içerisine girebilirsiniz • nıhsal depresyon yaşama olasılığınız
doğabilir • başka kişiler tarafından hoşunuza gitmeyecek ve
çirkin davranışlara manız kalabilirsiniz.

Merkür - Pluto
(+) Başkalarını etkileme çabasına girebilirsiniz • ayrıca bu tür
uğraşları olan kişilerle alışverişlerde bulunabilirsiniz • konuşma
yeteneğinizle fikirlerinizi çevrenizdeki insanlara
aktarma
eğilimindesiniz • Güçlü ve ani kararlar ve fikir değişiklikleri
yaşamanız olasıdır • toplu itibar çabası içinde olabilirsiniz • bu
kişilerle genel topluma hitab etme faaliyetinde bulunacaksınız •
kendi içinizde de bazı düşüncelerinizi değiştirebilirsiniz.
(-) (B) Aşırı gayretlisiniz • fanatiklik bu günde ön planda ola
caktır • kendinizi tanımakta güçlük çekeceksiniz • aynı fikirleri
paylaşan
kimselerle
çevrenizdeki
insanları
etkileme
çabasındasınız • bu tür çabalarınız olumsuz sonuçlar verebilir •
acımasızca eleştiriler alabilirsiniz • sinirli ve gergin dav
ranışlarınız yüzünden sürtüşmelere gireceksiniz • çevrenizdeki
insanlara objektif olamıyorsunuz.

Merkür - AD
(+) (B) Bu dönemde başkalarını her hangi bir konuda teşvik ede
bilir veya nasihatler verebilirsiniz • yenilikler ve dekoratif
değişiklikler yapmak için uygn bir zaman • genelde çevreniz
veya dostlarınızla yakın ilişkiler ve iletişim kurma isteğiniz
yoğundur • Başkalarıyla aynı konuda veya olayda birlikte olmak
ve ilgi görmek isteyebilirsiniz.
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(-) Kendinizi çevreye karşı antipatik veya sevimsiz durumlara
düşürebilirsiniz • huzursuzluklar yaşamanız mümkün • nefret
gibi gergin duyguları sıkça yaşamanız mümkün • antipati ve
ilişkilerde çelişkiler yoğunluk kazanabilir.

Merkür - ASC
(+) (B) Başkalarına ve yakınlarınıza karşı sorumluluk his
sediyorsunuz • onlarla daha yakından ilgilenme eğilimindesiniz
• sevdiklerinizle beraber olmak istiyorsunuz • yakın çevreniz ile
veya yakınlarınız ile fikir alışverişlerinde bulunacaksınız • ken
diniz ile ilgili fikirlerinizde bazı değişiklikler olacakur.
(-) Başkalarına karşı huzursuz tutumlar sergileyebilirsiniz •
yakınlarınız ile sürtüşebilir ve fikri münakaşalara girebilirsiniz •
yanlış kararlar almanız mümkün • bu dönemde hata yapma
oranınız bir hayli yüksektir • kendinizden ve davranışlarınızdan
hoşnutsuzluk hissedebilirsiniz.

Merkür - MC
( +) (B) Yeni hedefler peşinde olabilirsiniz veya hedefinizi takip
etme çabası içersindesiniz • iş ve meslek hayatınızda aktif ve
fikri yönden verimli olabileceğiniz bir dönemdesiniz • özel
bağlantılar ve atılımlar yapmak istiyorsunuz • istek ve sevgi ile
çalışmak arzusundasınız • iş hayatınızda sizi sevindirecek bir
haber alabilirsiniz.
(-) Mesleğiniz yönünden şüpheye düşüyorsunuz • kararsız bir
tutum sergiliyorsunuz • kendinizi eleştirmekten çekindiğiniz
görülüyor • aulımlarınızda dikkatli davranmalısınız • fikri
yönden çevreniz ile ayrılıklar yaşayabilirsiniz.
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�
VENÜS TRANSİTLERİ
(Etki süresi 2 3 gün)
-

Venüs - Güneş
(+) (B) Sempatik davranışlarınız ile ilgi çekiyorsunuz • sevgi
duygunuz bu dönemde bir hayli gelişmiş durumda • sevilmek
ihtiyacı duyuyorsunuz • sanatsal yönden dürtüleriniz ve
içgüdüleriniz iyi çalışıyorlar • evinizde veya iş yerinizde süpriz
misafirler ağırlamak zorunda kalabilirsiniz. Fakat bu olay sizi se
vindirecektir • küçük hediyeler alabilir veya birisinden iyilik
görebilirsiniz • Rahat yaşama isteğiniz sizi biraz zorlayacaktır •
Bu dönem rahat huzurlu ve küçük mutlulukların yoğunlukta
olduğu bir devre olacaktır.
(-) Aşk hislerinize hakim olamıyorsunuz bu sizi zor durumlara
düşürebilir • çevrenize ve ilişkilerinize karşı uyumlu olmakta
zorlanıyorsunuz • savurganlığa ve gereksiz harcamalara me
yillisiniz • kendinizde ve etrafınızda gelişen olaylardan mem
nuniyetsizlik duyuyorsunuz • gereksiz eşyalar alabilir veya
bütçenizin üstünde para harcayabilirsiniz • isteksizlik ve moral
fazla
bozukluğu veriminizi ve aktivitilerinizi düşürecektir •
yemek yemekten sağlığınız bozulabilir.

Venüs - Ay
( +) (B) Bu dönemde olaylar lehinize gelişiyor ve siz bu
gelişmelerden memnunsunuz bunun yanı sıra genelde bir mem
nunluk havası içersindesiniz • rahatlık sessizlik ve huzur
isteğiniz yoğunlaşacaktır bunu yapabilmeniz için fırsatlar lehinize
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çalışacaktır • aşk ve sevgi hislerinizde de yoğunluk gözleniyor •
misafirliğe gidebilirsiniz • eğlence hayatınızda hareketlilik olacak
• genelde çevrenizdeki kadınlarla iyi ilişkiler kurabileceğiniz bir
devredesiniz.
(-) Can sıkıntısı ve moralsizlik sizi duygusal yönden ze
deleyecektir • her zamankinden daha fazla hissedeceğiniz
güçsüzlük duygusu sizi olayların gelişimine karşı ilgisiz kılabilir •
duygusal yönden bir hayli zayıf sayılırsınız • genelde
çevrenizdeki kadınlarla fikir alışverişinizde farklılıklar gö,zlenecek
ve istekleriniz de değişik olacaktır • aşk hayatında ihtilaflar
yaşayabilirsiniz • aynca bu dönemde çevrenizde dedikodular bir
hayli yoğun olacaktır.

Venüs - Merkür
(+) (B) Genel yaşam tarzınızda sorumsuz bir yaşam isteğindesiniz
• aşk düşünceleriniz yoğunluk kazanıyor •
çevrenize ve sosyal
çevreye karşı neşeli ve ılımlı yaklaşımlarınız var • genelde ba
yanlarla ilişkilerinizde bir hareketlilik gözleniyor • hoş soh
betlerin olduğu ortamlara misafirliğe gidebilirsiniz • eğlence
yönünden hayli hareketli bir dönemdesiniz • bunun yanında
dinlenmeye de fırsat bulacaksınız • hatta düşüncelerinizi to
parlamak ve yeni atılımları gözden geçirmek istiyorsanız b
dönemi iyi değerlendirmelisiniz.
(-) Eğlence isteğinizde aşırılık gözleniyor • her zamankinden
daha fazla kendinizi eğlenceye yakın hissediyorsunuz • lüks
düşkünlüğü yüzünden savurganlık yapabilirsiniz • genelde bu
devre içinde gelişen her türlü olayı abartma eğilimindesiniz •
bunun yanında haberleşme ağındaki yoğunluk da sizi yoracaktır
•
başkaları tarafından tenkitlere ve eleştirilere hazırlıklı
olmalısınız • genelde abartılı, kendi isteklerini öne çıkaran ve
duygusal yönde zayıf bir dönem geçiriyorsunuz.
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Venüs - Venüs
(+) (B) Sempatinizin ve çekiciliğinizin yoğun olduğu bir
dönemdesiniz • neşeli ve uyumlusunuz • iç güdüleriniz ve
dürtülerinizdeki yoğunluk sizin dışa dönük olmanızı sağlıyor •
güzellik ve sanat anlayışınız bir hayli gelişmiş olacak • giyecek
ve süs eşyası türünden alışverişlerinizde artış olacaktır •
paranızın hesabını tutrnıyorsunuz.
(-) Gelişen olaylar karşısında şaşkınlığınızı hemen belli edi
yorsunuz • nedense bu günlerdeki zevkiniz pek güvenilir değil
• her yönden zevksizlik sergileyebilirsiniz • çevrenizdeki in
sanlara ve sosyal çevrenizi karşı düşüncesiz davranışlarda bu
lunabilirsiniz • bu çevreden birileri ile sürtüşmeleriniz olabilir.

Venüs - Mars
( +) Duygusal ve seksüel yönden güçlü olduğunuz bir
dönemdesiniz • kuvvetli aşk isteğiniz var bunu çevrenizdekilere
de hissettiriyorsunuz • arzulu ve şehvetli davranışlarda bu
lunabilirsiniz • genelde bu dönem çekiciliğiniz ve cazibeniz bir
hayli yoğun olacaktır • bunun yanısıra hayal gücünüz de
gelişmiş olacak • çekiciliğinizi rahat bir şekilde kul
lanabileceğiniz bir dönemdesiniz • küçük aşk kaçamakları ve be
raberliklerin yoğun olacağı bir devredesiniz • genel yaşamınızda
da küçük başarılar elde edebilirsiniz • sosyal çevrenizdeki ha
reketliliği hissediyor ve buna ayak uydurmaya çalışıyorsunuz.

(-) (B) Duygusal yöndeki ihtiyaçlarınızı abartma eğiliminiz bir
hayli fazla • mübalağanın ve abartmanın yoğun olduğu bir devre
geçiriyorsunuz • duygusal yönden yanlış fikirlere kapılabilirsiniz
•
çekiciliğinizi salt çıkarlarınız doğrultusunda kullanma ar
zusundasınız • duygusal yönden fazlaca bencil olduğunuz bir
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dönem geçiriyorsunuz • çevrenize ve beraberinizdeki insana
karşı saygısızlık edebilir ve hoş olmayan davranışlarda bu
lunabilirsiniz • seksüel dürtülerinizin yoğun olduğu bir
dönemdesiniz ve bunları kontrol eunekte zorlanıyorsunuz •
genel bir memnuniyetsizlik havası içersindesiniz • rahat
olamıyorsunuz • erotik yaklaşımlarınız baştan çıkarma yönünde
olabilir.

Venüs - Jüpiter
( +) (B) Cana yakın ve uyumlu davranışlarını var • genel
çevrenize ve yakınlarınıza sıcak duygular beslediğiniz bir
dönemdesiniz • bu doğrultuda çevrenize kendinizi sev
diriyorsunuz • ilişkileriniz uyumlu bir hava içersinde geçecektir
• özel ilişkinizde de hoşgörüye yönelik davranışlarınız var •
eğlence hayatınızda hareketlilik gözleniyor • fikri alışverişlerin
yoğun olduğu misafirliklere çağrılabilirsiniz • küçük hediyeler ve
süprizler size tuhaf gelmesin • genelde moralinizin iyi olduğu bir
devre geçireceksiniz • çevrenizde şenlik havası esiyor • özel
ilişkilerinizde ve aşkta mutluluk yaşayacaksınız • bunun yanında
iş ve mesleki yönden küçük başarılar sizi bekliyor.
(-) Bu dönem içersinde tavırlarınızda gevşeklik ve rahatlık göze
çarpıyor • işinize ve çevrenize karşı ilunalkar davranışlarınız var
• özel ilişkilerinizde ve aşk hayatınızda bencil olabiliyorsunuz ve
bu yüzden sevdiğiniz kişiyi kırabilirsiniz • genelde tutum ve dav
ranışlarınızda kararsızlık haklın olabilir bu yüzden yanlış tutumlar
içersinde olabilirsiniz • savurganlık ve gereksiz harcamalarınızın
yoğun olduğu bir dönemdesiniz • sosyal ve maddi yönden
kayıplarınız olacaktır yeni atılımlarda dikkatli olmalısınız •
çevreniz veya yakınlarınız ile ihtilaflara düşebilirsiniz • resmi da
irelerle olan ilişkilerinizde de bazı pürüzler çıkabilir.

Venüs - Satürn
( +) Gerçekçilik ve ciddiyet bu dönem genel ilişkilerinizde hakim
olacaktır • zihniniz ve mantığınız bu dönemde bir hayli uyanıktır
•
bunu iyi değerlendirmelisiniz • sorumluluk hissiniz de
yoğunluk kazanıyor • tutumluluk ve dikkat bu dönemin
özelliklerindendir • bazı işlerinizde ve olaylarda geri planda kal
mayı tercih ediyorsunuz • sadık olma duygunuz da bir hayli
gelişmiş olacaktır • olayların gelişiminde kendinize hakim ola
biliyorsunuz • yaşlı kimselerle bağlantılarınız yoğunluk ka
zanacak.

(-) (B) Memnuniyetsizlik bu dönemin genel özelliğidir •
çevrenize ve yakınlarınıza soğuk davranışlarda bulunabilirsiniz •
hislerinizde bir zorlanma va kısıtlama gözleniyor • duygusal
yönden zayıf ve isteksizsiniz • kendinize ruhsal yönden işkence
yapıyorsunuz • kıskançlık duygularınız depreşebilir • zihinsel
yönde uyanıksınız • fakat bu dönemi değerlendiremeyebilirsiniz
• yakınlarınızdan veya özel ilişkinizden ayrılmaya eğilimli ola
bilirsiniz • sağlığın bozulması da söz konusu olabilir • kendinize
dikkat etmeniz gereken bir devredesiniz.

Venüs - Uranüs
(+) Aşk heyecanı duyuyorsunuz • hissi yönden dengesizlik ser
gileyebilirsiniz • ilginç süprizlerle karşılaşabilirsiniz • bu
dönemde dost ziyaretleri ve misafirlikler yoğunlukta olacaktır •
küçük başarılar ve mutluluklar yaşayacaksınız • yeni ve he
yecanlı aşk ilişkilerine hazırlıklı olun • çevrenizde yenilik yapma
isteğiniz sizi ilginç ortamlara sokabilir • sosyal yönden ye
nilendiğiniz ve ilişkilerinizi gözden geçirdiğiniz bir devredesiniz
• insanlara ve çevrenize her zamankinden daha fazla anlayışlı
davranıyorsunuz.
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(-) (B) Anlayış ve uyumluluk eksikliği hissedeceksiniz • aşkta ve
duygusal yaşamınızda dikkafalı davranışlarınız yüzünden
sürtüşmelere girebilirsiniz • dikkafalılık ve bildiğini okumak bu
dönemin özelliklerindendir • garip ve değişik olabilecek hislere
kapılabilirsiniz • huysuzluk ve sevgide özgür olma isteğiniz
yoğunluk kazanıyor • beraberinizdeki insana karşı hislerinizde
dürüst olamıyorsunuz • genelde sinirli davranış ve tutumlar
içersindesiniz • güçlükler ile mücadele etmek zonında ka
labilirsiniz • bazı olaylar dikkatsizliğiniz yüzünden başınıza bela
açacaktır temkinli olmalısınız.

Venüs - Neptün
( +) Kendinizi sanata ve sevgiye açık hissediyorsunuz • hayalci
bir yapı sergileyebilirsiniz • platonik aşk yaşama arzunuz
depreşecektir • isteklerinizde ve beklentilerinizde fazla ılımlı
davranışlarınız yüzünden incinebilirsiniz • seyahat ve bol har
camalara eğilimli olduğunuz bir dönemdesiniz • özel
ilişkilerinizde ve aşk hayatınızda mantığınızı hislerinizin önüne
çıkarmalısınız.
(-) (B) Yanlış sevgi hissine kapılabilirsiniz • bazı aldatıcı duy
gularınız sizi zorlayacaktır • sanatsal ve estetik bakımdan zevk
sizlik görülebilir • bazı duygularınızdan ve gelişen olaylardan
emin olamıyorsunuz • bunun yanısıra gelişmeler ve çevreden
gelen uyarılardan çok çabuk etkileniyorsunuz • şaşırtıcı erotik
düşünceleriniz olabilir • nıhsal çöküntü veya depresyon yaşama
olasılığınız yüksektir • kıskançlık ve duygusal sömürü yapma
eğiliminiz bu dönemde bir hayli fazladır.

Venüs - Pluto
(+) Kuvvetli aşk hisleriniz var

•

alışılmamış bir çekicilik ve ca-

3 75

zibe sergiliyorsunuz • seksüel dürtülerinizde bir yoğunluk
gözleniyor • sanat kabiliyetiniz bu dönemde gelişmiş olacaktır •
yalnız düşüncelerinizde ve davranışlarınızda fanatiklik gözleniyor
• sosyal çevrenize karşı hislerinizde yoğunluk var.
(-) (B) Ahlaksızlık ve saygısızlık bu dönemin özelliklerindendir •
aşk ilişkilerinizde duygusallığı abartma eğilimindesiniz • seksüel
dürtülerinizdeki yoğunluk sizi bir hayli zorlayacaktır • daha çok
kendinize dönük ve bencilce istekleriniz olacaktır • Hatta bu ko
nuda saygısızca davranmanız mümkün.

Venüs - AD
( +) (B) Hoş ve iyi duygular beslediğiniz bir dönem • Hemen her
konuda uyumluluk gösterebilirsiniz • yardım etmek ve hissi alış
verişlerde bulunmuk bu dönemin özelliği • aşk ve duygusal
yaşamınızın renklenmesi mümkün • aşık olabilir veya yeni bir
sevgili bulabilirsiniz.
(-) Uyumsuzluklar yoğunluk kazanıyor • küçük olayları abar
tabilir ve huzursuzluk çıkartabilirsiniz • aşk ve duygusal
yaşamınızda ayrılık veya anlaşmazlıklar görülebilir.

Venüs - ASC
(+) (B) Çevreyle ve yakınlarınızla sevgi dolu ilişkiler kurma ar
zusundasınız • yeni tanışmalar ve ilişkilere hazırlıklı olun • bun
lardan doğacak mutlu beraberlikler olabilir.
(-) Çevreye ve yakınlarınıza karşı uyumsuzluk içersindesiniz •
ilişkilerinizde bazı pürüzler çıkacaktır • özel yaşamınız ile iş
hayatınızı bir birine karıştırıyorsunuz • sorunlarınızı fazlaca
abartma eğilimindesiniz.
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Venüs - MC
( +) Bireysel bir dönem • aşk ve sevgiye eğilimlisiniz •
mesleğinizi ve işinizi seviyorsunuz • sanat ve güzellik anlayışınız
gelişmiş olacaktır • çevrenize ve sevdiğiniz kimseye karşı ılımlı
davranıyorsunuz.
(-) Modaya olan düşkünlüğünüz depreşecektir • kendinizi
beğeniyorsunuz ve bunu çevrenizdeki insanlara da his
settiriyorsunuz • aşk ilişkilerinizde bazı pürüzler doğabilir.

d

MARS TRANSİTLERİ
(Etki süresi 2 3 giln)
-

Mars - Güneş
(+) Kararlılık hırs ve gayret sızın istediğiniz konuda muaffak
olmanızı sağlayacak • enerjiniz bu dönemde oldukça fazla •
çevrenizde ani bir saygınlık kazanacaksınız • başarıya ulaşmanız
bu dönemde sizin için kolay olacak • işlerinizi sonuna kadar
tekip ediyorsunuz • verimli görüşmeler yapabilecek du
nımdasınız ve ticaret hayatında bu görüşmelerin avantajlarını his
sedeceksiniz • Başarılı bir dönem olacaktır.
(-) (B) Aceleci ve gergin dananışlar gösterebilirsiniz • bu
dönemde enerjinizi yanlış yönlendirmeniz yada yanlış kul
lanmanız olasıdır • sinirlilik göze çarpar • aceleciliğiniz kazalara
eğiliminizi artırabilir • yaralanma tehlikesi geçirebilirsiniz •
yüksek ateş görülebilir.
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Mars - Ay
( +) Rahat geçen bu dönemde heves tutku ve çekicilik ön plan
dadır • sevgi ihtiyacınız doğar • bol enerji ve başarı için
gücünüz yerindedir • kadınlarla işbirliğine girebilirsiniz • aşk be
raberliği gözüküyor • genelde başarı sağlayabileceğiniz bir
dönem.
(-) (B) Tedirgin davranıyorsunuz • şursuzca davranışlar
gösterebilirsiniz • iç huzursuzluğu görülebilir • tartışmaya
eğilimlisiniz • aşkta huzursuzluk yaşayacaksınız • kaza ve ya
ralanma tehlikesi geçirebilirsiniz • fazla güç kaybından ötürü hal
sizlik görülebilir • Kadınlar için kritik dönem • aile içi gerilim
yaşayabilirsiniz.

Mars - Merkür
(+) Zekanız her zamankinden daha canlı ve uyanıktır • nıhsal
enerjiniz güçlüdür • planlarınızı gerçekleştirebilecek enerjiye sa
hipsiniz • işlerinizi çabuk halletme eğilimindesiniz • gayretli ola
caksınız • iyi ticaret yapabilir ve başarı kazanabilirsiniz • maddi
kazanç sağlayabilirsiniz.
(-) (B) Aceleciliğiniz ön plana çıkacak • olaylan değerlendirirken
abartma eğilimindesiniz • sinirli tedirgin ve yüzeysel dav
ranışlarınız olur • planlarınızın bozulması görülebilir • seyahatte
kaza veya başarısız bir seyahat olabilir • keskin zekası ve dili
olan kimselerden acımasız eleştiriler alabilirsiniz.

Mars - Venüs
( +) Aşırı sevgi ihtiyacı duyarsınız
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•

cinsel enerjiniz tutkuya

dönüşebilir • toplantılar ve eğlenceye ilginiz artmıştır • sanat
sevginiz gelişmiştir ve küçük başarılar kazanabilirsiniz • har
camalarınızda aşırıya kaçmanız mümkün • sosyal yaşamınızda
canlılık görülecek.
(-) (B) Aşırı hevesler gösterebilirsiniz • saygısız ve nezaketsiz
davranabilirsiniz • kendinize hakim olmanız zordur • mem
nuniyetsiz olabilirsiniz • olayların kolay yönlerine kaçabilirsiniz
• kadınlarla münakaşa ve ayrılıklar göıi.ilebilir.

cJ

cJ

Mars - Mars
( +) Enerjiniz yerindedir • kararlılık ve çalışkanlık göstereceksiniz
• küçük başarılar elde edebilirsiniz • gücünüzün zervesindesiniz
ve bunu her türlü işinizi halletmek için rahatlıkla kullanabilirsiniz
•
canayakın, atik ve kararlı tavırrarınız taktir görecektir •
düşündüklerinizi uygulama isteğiniz güçlüdür ve aceleci ola
bilirsiniz.
(-) (8) Güçünüzün azaldığı hissine kapılabilir ve aşın yorgunluk
çekebilirsiniz • saygısızlığa tahammül etmek zonında ka
labilirsiniz • genelde sizin için gergin bir dönemdesiniz • fiziksel
saldırıya uğrayabilir yaralanma ve kavgalara karışabilirsiniz •
ilişkilerinizi bozabilir çevrenizdeki insanları kırabilirsiniz • bir
çok konuda uyumsuzluk çıkarmanız mümkün.

Mars - Jüpiter
( +) (B) Hayattan zevk alacaksınız • organizasyon yapma he
vesiniz var • iyi kararlar alabildiğiniz için iş bitiricisiniz •
saygınlık göreceksiniz • resmi makam veya mahkeme işlerini ko
layca halledebilirsiniz • sevgi ve evlilik için iyi bir ortam ya
kalayabilirsiniz.
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(-) İşlerin üstesinden gelme ve kararlarınıza sağdık kalma
düşüncesi ile sonuca ulaşma isteğiniz kuvvetlidir bu yüzden
sürtüşmelere ve tartışmalara dahi girebilirsiniz • patronunuz veya
resmi makamlarla ilişkilerinizde zorluklar çıkabilir • acele
yapılan işlere dikkat edin tekrar gözden geçirmenizde yarar var
hatalı adımlar atmanız mümkün.

Mars - Satürn
(+) Yoğunlaşabilme yeteneğiniz yüksek • olaylara karşı koyma
gücünüz var • sabırlısınız ve yorulmuyorsunuz • kafanızdaki
planları günlük hayatınıza uygulayabilirsiniz • ciddi işler yapma
fikri sizde yoğunlaşmış olabilir • olağanüstü zorlanma sonucu
başarı elde edebilirsiniz.
(-) (B) Fikir ve davranışlarınızda katı tutumlar gösterebilirsiniz •
çevrenizdekileri soğuk, inatcı ve dikkafalı yaklaşımlarınızla
üzüntüye sokabilirsiniz • inatcılığınız bu dönemde yoğunlaşacak
•
insan ve çevrenize yabancılaşmaya meğilli olacaksınız •
ayrılıklara, yas ve hastalığa dikkat edin.

Mars - Uranüs
(+) Hemen her konuda yüksek başarı gücü gösterebilirsiniz •
özgürlük ve bağımsızlık dürtünüz ön plana çıkacaktır • olaylara
ve kişilere boyun eğmiyorsunuz • çabuk karar verebilirsiniz •
değişiklikler yapabilirsiniz • sürprizler olabilir.
(-) (B) Asi ve saldırgan davranabilirsiniz • sinirlilik ve hu
zursuzluk görülebilir • sınır tanımamanız ruhsal gerginlikleri at
latmanıza neden oluyor • sinirlerinize hakim olamıyorsunuz •
aşırı aktivite gösterebilirsiniz • kaza ve yaralanmalara dikkat et
melisiniz • planlarınızın QOZulması veya ertelemeniz mümkün •
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makine ve modern taşıtlardan gelebilecek tehlikelere de dikkat
etmelisiniz • ayrıca elektronik çihazların sıkça bozulması da
mümkün.

Mars - Neptün
( +) Ruhsal açıdan enerjiniz her zamankinden daha iyi durumda
olacak • algılama gücünüz ve kabiliyetiniz ön plana çıkacaktır •
önceden planladıklarınızı uygulamak için gücünüz ve isteğiniz
var • düşündüklerinizi yerine getirebilmeniz için iyi bir za
mandasınız.

(-) (B) Hareketsiz olduğunuz bu dönemde gereksiz isteklerde bu
lunabilirsiniz • enerjinizi boşa harcamaya eğilimlisiniz • huysuz
davranışlarınız olur • kolay memnun olmuyorsunuz • aşağılık
duygusu ve hayalkırıklığına uğrayabilirsiniz • aldatılmaktan
dolayı zarar görebilirsiniz • gizli düşmanlık olabilir • uyuşturucu,
yanlış ilaçlar ve zihirli gazlardan dolayı zarar görebilirsiniz.

Mars - Pluto
(+) Olağanüstü güçle başarıya ulaşmak isteğiniz yoğunlaşacak •
kendinizi fanatik bir şekilde çalışmalarınıza kaptırabilirsiniz •
yoğun bir çalışma . isteğiniz var • hemen her konuda güçlü
olduğunuz kadar dayanıklı ve faalsiniz • cinselliğiniz ve
çekiciliğiniz bu dönemde güçlüdür • kişisel yönde öne çıkma
isteğiniz uyanabilir.

(-) (B) Saygısız davranabilirsiniz veya saygısızlık görebilirsiniz •
fiziksel çatışmalara girebilir veya saldırılara uğrayabilirsiniz • ma
nevi veya maddi zarar görebilirsiniz • kaza ve yaralanma teh
likesi doğabilir • lursınızı kontrol etmeniz zordur • fazlasıyla
dikkafalı ve burnunuzun dikine gidiyorsunuz.
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Mars - Ay Düğümü
(+) Birlik ve gnıp çalışmalarında verimliliğiniz artacak • ar
kadaşlık ve dostluk duygularınız gelişmiştir • hemen her türlü
bağlantılar bu dönemde önem kazanacaklar • çevrenizle sıkı bir
işbirliği içinde olacaksınız.
(-) (B) Bu dönemde iş veya genel çalışmalarınızda verimliliğiniz
azalabilir • bağlanularıruzda ve ilişkilerinizde aksaklıklar
görülebilir • tutumlarınızda kavgacı bir yapı sergileyebilirsiniz •
çevreden gelebilecek her türlü etkilere karşı agresif dav
ranabilirsiniz.

d
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Mars - ASC
( +) Başkalarına kendi isteklerinizi kabul ettirme eğilimindesiniz •
idarecilik isteğiniz yoğun bir şekilde ortaya çıkacak • gayretli bir
şekilde grup çalışmasına yöneleceksiniz • başarıyı zorlama fikri
yoğundur.
(-) (B) Kavgacı davranışlara girebilirsiniz • çevredeki kişilerle
anlaşmazlıklar görülebilir • agresif davranışlar ve sabırsız çıkışlar
gösterebilirsiniz • kavga ve tartışmalardan zarar görebilirsiniz •
kaza tehlikesi görülebilir • çevre uyarılarını direkt kişilik sonınu
yapabilir ve insanların sizi eleştirdikleri fikrine kapılabilirsiniz.

Mars - MC
(+) Bir çok ışın üstesinden gelebilecek gucumız var • kendi
başına iş yapma isteğiniz yoğundur • kararlılık ve amacınızın bi
lincinde olmanız size başarı getirecektir • mesleğinizde ilerleme
gözüküyor.
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(-) (B) Tedirginlik ve acelecilik bu dönemin özellikleridir •
alışverişlerinizde aceleci davranır ve heyecanınızdan dolayı yanlış
yapabilirsiniz • amacınızı saptayamadığınız için bu yolda aşırıya
kaçmaya eğilimlisiniz • meslekte anlaşmazlık ve sürtüşmeler
görülebilir • ailevi sorunlar ve güvenlik sonınlarınız olabilir.

�

JÜPİTER TRANSİTLERİ
(Etki süresi 5

-

10 gün)

Jüpiter - Güneş
(+) (B) Sağlık yönünden iyi bir devre • mal edinmek için gayret
gösterebilirsiniz • sosyal hırslarınız ön plana çıkacak • mesleki
başarı gözlenebilir • başarılı bir şekilde birlik çalışmalarına
katılabilirsiniz • rahat ve size fazla problem olmayan ilişkiler ku
racaksınız • çevrenizden veya yakınızdan birisi ile birleşme
isteğiniz mutluluk ile sonuçlanabilir (evlenmek gibi) • işvereniniz
veya resmi dairelerle ilişkilerinizde olumlu gelişmeler olacaktır •
genel bir mutluluk havasında olacaksınız • yaratıcılığınıza sınır
tanımadığınız bir dönemdesiniz • genel sağlığınız bu dönemde
iyidir.
(-) İddiacı bir yapı gösterebilirsiniz • bunun yanında kaprisli tu
tumlarınız olacaktır ve bu yüzden ihtilaflara düşebilirsiniz •
yanlış beslenmeden dolayı rahatsızlanma görülebilir • çalışmadan
rahat yaşama isteği bu dönemde ortaya çıkacak ve size bazı so
runlar yaratacaktır • başarısızlık ve kanuni ihtilaflar sizi
yıldırmasın • genelde kötü bir devre geçiriyorsunuz.
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Jüpiter - Ay
(+) (B) Mutluluk hislerinizin yoğunlaştığı gözlenir • coşkunluk
yaşayabilirsiniz • genelde her şeyden memnunluk duyarsınız •
yardım severlik hislerinizin kabardığı bir dönemdesiniz •
çevreniz ve tanıdıklarınız tarafından sevileceksiniz • kadınlarla
iyi ilişkiler kurabilirsiniz • aynı zamanda arkadaşlık duygularınız
güçlenecek • sosyal başarı ve materyal yararlar gözüküyor •
yeni bir aşk ilişkisine girebilirsiniz • yurtdışı ilişkileriniz gelişecek
veya yeni yurtdışı ilişkileri kurabileceksiniz.
(-) Umursamaz tavırlar memnuniyetsizlik veya huysuzluk hatta si
nirli bir yapı gösterebilirsiniz • evliliğinizde yada ilişkinizde
uyumsuzluk ortaya çıkacakur • dinsel ya da kanunsal ihtilaflara
düşebilirsiniz • sıkıntılarınız olacak ve bunları unutmak için sa
vurganlığa başvurabileceksiniz.

Jüpiter - Merkür
( +) (B) Düşünceleriniz her zamankinden daha sağlıklı olacakur •
bu dönemde plan yapma ve uygulayabilme zenginliğine sa
hipsiniz • organizasyon kabiliyetiniz ortaya çıkacak • gerçekçi
yaklaşımlarınız
size
ticarette
başarı
kazandıracak
•
konuşmacılığınız taktir görebilir • bilimadamı zihniyeti ve dav
ranışları ile hareket edebilirsiniz • yararlı bağlanular ku
rabilirsiniz • sınavlarda başarılı olabileceğiniz bir devre •
çevreniz ile genel haberleşmede gelişmeler var • bu dönemde
düşündüğünüz atılımları gerçekleştirmeniz için iyi fırsatlar ya
kalayacaksınız.
(-) Bu dönemde fikirleriniz ve davranışlarınız değişerek geçici ba
sitlik, dağınıklık, yüzeysellik, güvenilmezlik ve saygısız dav
ranışlar ortaya çıkacakur • yalancılık ve inkar gelme gibi yeni
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huylarınız ortaya çıkabilir • spekülasyonla uğraşmak isterseniz
bundan vazgeçin çünkü başarı oranınız düşük olaçaktır.

Jüpiter - Venüs
(+) (B) Aşk mutluluğu yaşayabilirsiniz • cana yakınlık ve
çekicilik özellikleriniz ön planda olacaktır • kendinizi çevrenize
veya insanlara sevdirebilirsiniz ve uyumlu ilişkiler kurabilirsiniz •
sanatsal başarı gözüküyor • hediyeler alabilir yada nişan veya ev
liliğe girebilirsiniz • zaman açısından bunlar için uygun bir
dönemdesiniz • giyecek ve mücevher alışverişi için iyi zaman •
sosyal ilişkilerinizin gelişmesi mümkündür • sahip olma arzunuz
birden yoğunluk kazanacak • ikili ilişkilerinizi genişletmek ve
yeni ikili ilişkilere girmek için iyi bir dönemdesiniz • mutlu bir
dönem gözüküyor.
(-) Rahatlık ve gevşeklik bu dönemin özellikleridir • his
hayatınızı kontrol altına almanız zorlaşacak • savurganlığıruz
yüzünden parasal zorluklar çekeceksiniz • bütçenizi ve har
camalarınızı ayarlamak bu dönemde oldukça zor olabilir • aşkta
ihtilaflar yaşayabilirsiniz • abartılı duygusallığınız birlikte
olduğunuz kimseyi rahatsız edebilir.

Jüpiter - Mars
(+) (B) Faal olma arzunuz eskisinden daha çoktur • başarı
hırsına kapılabilirsiniz • resmi yerlerle ve işverenle olan
ilişkilerinizde başarı gözüküyor • bu dönemde her konuda yada
işte becerikli olabilirsiniz • ödemelerinizle ilgili sorunlarda azal
ma var • nişan ve evlilik için iyi bir dönem • hukuksal bir ko
nuda şahitlik isteği duyabilirsiniz • bu açının doğum ile de ilgisi
vardır • sınırsız genişleme arzunuz yoğundur • ilişkilerinizi ve
sosyal konumunuzu geliştirmeniz için iyi bir dönem.
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(-) Kural ve kanunlara karşı gelme fikri doğabilir • hemen her
konuda aşırılığa eğilimli olabilirsiniz • acelecilik ve karar verme
zorluğu çekebilirsiniz • evlilikte ihtilaf ve uyumsuzluk
gözlenebilir • bütçenizin üstünde para harcıyorsunuz • bu ko
nuda vurdumduymaz ve rahat davranışlarınız aile içinde hu
zursuzluk yaratabilir • gerginliğiniz bir çok kimseyi kırmanıza
neden olabilir.

Jüpiter - Jüpiter
( +) Kedersiz bir dönem geçireceksiniz • memnunluk ve mut
luluk hisleriniz yoğunlaşacak • saygınlık kazanabilirsiniz •
bunun yanında başarı kazanmanız için iyi bir dönemdesiniz •
yaşamınız konusunda endişelerden uzak ve rahatlık duygusuyla
dolu olacaksınız • Öğrendikleriniz ve eğitiminizin size yarar
sağladığını göreceksiniz • hediyeler almanız mümkün •
şansınızın iyi olduğu bir dönemdesiniz • fazla zorlanmadan bek
lentileriniz kendiliğinden gerçekleşecektir.
(-) Savurganlık bu dönemin en belirgin özelliğidir • bu açının
uyuştunıcu düşkünlüğü ile ilgisi vardır • mutsuzluk hissine
kapılabilirsiniz • ihtilaflar sıkça görünebilir • resmi dairelerde
zorluklar çıkabilir • birden gelişen nıhsal gerginlikler yaşamanız
mümkün.

Jüpiter - Satürn
( +) Başka dönemlere oranla bu dönemde sakin ve huzurlu olma
eğilimindesiniz • sabır, çalışkanlık ve azminiz amacınızı takip et
meye yönlendirir • sonımluluk alabilirsiniz • mal edinme hırsı
doğabilir • ev ve arsa işlerinde başarılı olursunuz • bu açı ken
dinizi yalruz daha rahat hissedeceğinizi gösterir • sistematik bir
çalışma sonucunda başarıya ulaşabilirsiniz • birden fazla konuyla
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ilgileniyorsanız bu dönemde birisi öncelik kazanacak ve ko
nunun üstüne disiplinle eğildiğinizde başarı sağlayacaksınız •
çevrenizin de olumlu desteği var.
(-) (B) İşlerinizi veya sonımluluklarınızı erteleme argo bir dille
sallamaya eğilimlisiniz • kararsızlık hat safhada • rahatsız edici
değişiklikler yaşayabilirsiniz • ikamet ettiğiniz yerle ilgili so
nınlarınız olacak ve zorluklarla karşılaşacaksınız • çalışma ar
kadaşlarınızın değişmesi veya sizin onlardan ayrılmanız mümkün
•
başarısızlık ve kanuni zorluklar sizi bekliyor • yapınız bu
dönem hastalanmaya eğilimli.

Jüpiter - Uranüs
(+ ) Sevindirici buluşlar yapabilirsiniz • yeni fikirler ve planlar
öne çıkacaktır • bu açı buluşlar ve reformlarla ilgilidir • herşeyi
yeniden
teşkil
etme istegınız başlayabilir
•
seyahati
düşünebilirsiniz • mutlu beraberlikler kurabilirsiniz fakat bunlar
geçici olacaktır • bulunduğunuz dunımu hemen kavrayabilirsiniz
•
spekülasyon veya şans oyunlarından kazanç sağlamanız
mümkün • birden itibar kazanmanız olasıdır • gnıp çalışmalarına
katılabilirsiniz • birlikte olduğunuz insanlara yeni fikirler
aşılamaya çalışabilirsiniz • çevrenizdeki bazı kimseler sizi aşın
derecede pohpohlayan kimseler olabilir bunlara fazla önem ver
memeye çalışın.
(-) (B) Bağımsızlık ve özgürlük sevgisi hislerinizi yoğunlaştıracak
• bu yüzden çevreye yada belirli kişilere ihtilalci tutum ve karşıt
fikirler besleyebilirsiniz • düşüncelerinizde oldukça geniş ve
rahat görünmenize rağmen bir hayli tutucu olabilirsiniz • dav
ranışlarınızda saygısızlık abartma ve acelecilik gözlenir •
gereğinden fazla katı tutumlar sergilemeniz mümkün • elinize
geçen iyi fırsatları kaçırabilirsiniz • dinsel veya politik ihtilaflar
yaşayabilirsiniz.

Jüpiter - Neptün
( +) (B) İ dealist duygularınız depreşebilir
daha fazla açık olabilirsiniz

•

•

etik ve sosyal fikirlere

başkaları tarafından teşvik edilmeyi

bekler bir tutum sergilersiniz

•

değişiklik isteğinizin yoğun

olmasından dolayı seyahat veya uzun vadeli planlar yapabilirsiniz
•

bonkörlük bu dönemde fazlasıyla öne çıkacaktır

lamayla kazanç ve çıkar sağlayabilirsiniz
yapma

fikri

doğabilir

hayalleriniz

•

•

ve

gerçekleşmeleri için olumlu bir devredesiniz

•

biraz zor

uzun yolculuklar
beklentilerinizin

daha önce sıkıntı
veren olaylar bu devrede kendiliğinden çözümlenecekler • İ nsan
•

sevgisi ve idealist düşünceleriniz bu dönemde aşın yoğunlaşabilir
•

sanata ilgi duyarsınız.

( -)

Etkilenmelere

eğilimindesiniz

•

açıksınız

•

kişileri

baştan

çıkartma

hayalcilik bu dönemde yoğunluk kazanır

ideal ve gerçek arasında ayrılık yapmakta güçlük çekersiniz
yalkırıklığına uğramanız mümkün
pabilirsiniz

•

•

•

•

•

ha

başarısız yatırımlar ya

anlaşılmamaktan yak.ınabilirsiniz

kırgınlıklar yaşamanız olasıdır
bilirsiniz

•

•

•

düşmanlık ve

dikkatsiz olursanız işinizden ola

politik ihtilaflara düşebilir ve kayıplara uğrayabilirsiniz

dolandırıcılara dikkat.

Jüpiter - Pluto
(+) (B) Uzun vadeli ve fanatik çabalara girebilirsiniz
başarılı olma isteğiniz güçlenir

•

•

mutlak

çevrenizde uygun görmediğiniz

yönetim elemanlarına karşı çıkarak hislerinizi açıkça ifade et
meye eğilimlisiniz

•

bu hisleriniz sizi yönetime el koymak gibi fi

kirlere de yönlendirebilir

•

bu dönem zengin olma, mevki ve

saygınlık kazanma isteğiniz de güçlenir
rumlarla

ilgili

zorlanmalarınız varsa

gözlenecektir.
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•

hukuki veya sosyal ku

bu

dönemde

düzelme

(-) Başkalarından yararlarunak istersiniz • büyük başarısızlıklar
ve eski hatalarınızdan dolayı herşeyinizden olabilirsiniz; dikkat •
devlet gücü tarafından kayıplara uğrayabilirsiniz • mahkeme ve
hukuki sorunlar yaşamanız mümkün.

Jüpiter - Ay Düğümü
(+) (B) Her şeye karşı uyumluluk gösterebilirsiniz • iyi ilişkiler
kurmak isteğiniz yoğunlaşacak • iyi görüşmeler ve iş ilişkileri ku
racaksınız • başkalarıyla birlikte işte başarı sağlayacaksınız • or
taklık kurabilmeniz için veya Ol(aklığınızı geliştirebilmeniz için iyi
bir dönemdesiniz • nişanlanmak yada evlilik gibi konuların
gündeme gelmesi mümkün.
(-) Genelde huzursuz ve isteksiz olduğunuz bir dönem •
çevrenize karşı uyumsuz bir tutum sergileyebilirsiniz • sosyal ol
maktan çok sosyal olmamak için elinizden geleni yapıyorsunuz •
beklemediğiniz konularda ihtilaflar görülebilir.

Jüpiter - ASC
( +) (B) İyi ilişkiler geliştirmek için iyi bir devre • yeni kişilerle
veya
uzun
süreli
ilişkiler
kurabileceğiniz
kimselerle
tanışabilirsiniz • başarı ve itibar kazanabilirsiniz • iyi bir çevre
yada iyi bir ikametgah edinmeniz için güzel bir fırsat doğabilir •
kişiliğinizde ve tepkilerinizde daha ılımlı davrandığınız bir dev
redesiniz • genel olarak bilgilenme ve öğrerune arzunuz bu
dönemde daha yoğun olacakur.
(-) Çevrenizden veya çok eskiden tanıdığınız birisi yada fikren
uyuşmadığınız kişilerle sürtüşmeler ve tartışmalar yaşayabilirsiniz
• Bu dönemde gereksiz konuların öne çıkması ve tatsızlık ya
ratması mümkün • Hatta uzun zamandır unutulmuş bir olayın ye-
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niden gündeme gelmesi mümkün • Çevrenizdeki insanların size
karşı olduklarını ve sizi anlamadıklarını düşünebilirsiniz.

Jüpiter MC
( +) (B) Uyumlu ruhsal ilişkiler geliştirmek arzusundasınız •
neşeli olmak eskisine nazaran sizin için daha kolay olacaktır •
yaşamınızın mutlu bir şekilde değişmesi görülebilir • işte veya
çevrenizde yada sosyal konumunuzda yeni bir mevkiye
erişeceksiniz • sevgide ve aşkta mutluluk var • yaşamınız ko
nusunda ve bundan sonraki yaşamınız hakkında başarı hislerine
kapılabilirsiniz • mesleki başarılar ve ilerlemeler görülebilir.
-

(-) Güvensiz ilişkiler size eskisinden daha çok sonın olacaktır •
yaşamınızda ve mesleğinizde değişiklikler olabilir • daha önce
düşünmediğiniz bir çok olayı düşünmek zonında kalabilirsiniz •
çevrenizin davranışları ve mesai arkadaşlarınızın tutumları bu
dönemde oldukça değişik ve rahatsız edici gelebilir.

SATÜRN TRANSİTLERİ
(Etki süresi 1

-

2 hafta)

Satürn - Güneş
(+) Sabırlısınız • dikkatinizi toparlamakta güçlük çekmiyor ve
çabuk yoğunlaşabiliyorsunuz • yorulmuyorsunuz • iddialısınız •
sıhhatinizin düzelmesi görülebilir • çalışkan kişilere itibar
göstereceksiniz • yaşlı kimselerden yardım görme olasılığınız
yüksektir • sade yaşamı tercih edebilirsiniz.
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( -) (8) Ruhsal ve fiziksel gelişimde tutukluk gözlenebilir •
çekimser tutumlar hakim olacaktır • nıhsal yönden kederli bir
dönem • hastalıklara karşı konımasız olduğunuz bir devre •
kendinize karşı yabancılaşma ve hoşnutsuzluk görülebilir • aile
somnları veya mesleki zorluklar gündeme gelebilir.

Satürn - Ay
( +) Ruhsal açıdan rahat olacaksınız • genelde memnunluk havası
içerisindesiniz • kendinize hakim olabilecek güçtesiniz • so
mmluluk duygunuz gelişmiştir • çalışkanlığınızdan dolayı başarı
kazanacaksınız • yaşlı kadınlarla iyi ilişkiler kurabilirsiniz • ciddi
beraberlikler geliştirmeniz mümkün • sefahat ve rahatlık isteğiniz
yoğunluk kazanacak.
(-) (8) Ruhsal yönde kendinizi iyi hissetmeyebilirsiniz • ke
yifsizsiniz ve moraliniz çok çabuk değişiklikler gösterebilir •
aşağılık kompleksine kapılmanız mümkün • melankolik tavırlar
görülebilir • dikkafalı ve inatçı tutumlarınız öne çıkıyor • mhsal
üzüntüden dolayı hasta düşebilirsiniz • kendinize güveniniz ek
siktir • ortada kalma korkunuz öne çıkabilir • değişikliklerde ve
yolculukta zorluklarla karşılaşmanız mümkün • Yabancılaşma ve
ayrılıklar görülebilir.

Satürn - Merkür
( +) Yoğunlaşabilme yeteneğiniz yüksektir • düşünceleriniz
ayrıntılı ve etraflı olacaktır • detayları kaçırmaz ve başkalarının
göremediği ayrıntıları görebilirsiniz • çalışkansınız • mantıklı
düşünce ve düzen isteği yoğunluk kazanacak • metodlu olmanız
ve sabrınız size bilimsel çalışmalarda başarı kazandıracaktır •
uzun yolculuklar görülebilir • pazarlama girişimlerinde bu
lunabilirsiniz.

(-) (B) Ruhsal gelişmenizde bazı aksaklıklar ve geçikmeler ola
bilir • mesleki zorluklar veya zor bir işte çalışmanız gerekebilir •
kendinize ve çevrenize özellikle de size yakın olan kimselere ya
bancılaşma eğilimindesiniz • bu dönemde daha çok yalnız kal
mak istiyorsunll'z • yakınlarınızdan ayrılık görülebilir veya kötü
haberler alabilirsiniz • hastalıklara karşı zayıf bir dönemdesiniz •
genellikle baş ve sinirleriniz zayıftır • komışma zorluğu ve işitme
zorluğu görülebilir.

Satürn - Venüs
(+) Gerçekçilik yomınuz ağır basacaktır • zihniniz her za
mankinden daha fazla uyanıktır • sorumluluk duygunuz vardır •
sadıksınız • kendinize hakim olabilme gücüne sahipsiniz • ciddi
uğraşlarınız olacak • yaşlı kimselerle ilişkileriniz gelişebilir •
önemli sanatsal uğraşlara gireceksiniz • sosyal yönden istediğiniz
kadar rahat olamasanız da gelişmeler lehinize olacaktır.

(-) (K) Memnuniyetsizsiniz • çevrenize ve özellikle de sizden
yaşça büyük kimselere karşı soğuk davranıyorsunuz • yalnızlık
ve yabancılaşmaya her zamankinden daha fazla eğilimlisiniz •
kıskançlık yüzünden ihtilaflar yaşayabilinsiniz • ayrılıklar
görülebilir • bir şeyi feda etmek mecburiyetinde bırakılabilirsiniz
• Maddi zorluklar gözüküyor • yakınlarınıza karşı uygunsuz dav
ranışlar gösterebilirsiniz • hastalanma eğiliminiz bu dönemde
daha fazladır • aşkta hayal kırıklığına uğramanız mümkün.

t,
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Satürn - Mars
(+) Sabırlı ve dikkatlisiniz • zorluklara karşı koyma gücünüz var
• sorunları yorulmadan halledebilirsiniz • çevrenizden bu ko
nuda olumlu destekler göreceksiniz • enerjinizi daha planlı bir
şekilde kullanacaksınız.
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( -) (B) karşılaştığınız zorluklar yüzünden bir çok şeye karşı is
teksiz davranabilirsiniz • memnun olmanız güçtür • fiziksel ve
ruhsal yönden zayıf olduğunuz bir devre • hastalığa daha yakın
bir dönemdesiniz • yaralanma tehlikesi görülebilir • başarısızlık
yüzünden üzülebilirsiniz • kendinizi kederli hissetmeniz
mümkün • başkalarının yanlışından dolayı zarar görebilirsiniz.

Satürn - Jupiter
( +) Sabırlısınız ve bu nedenle başarılı olabiliyorsunuz • ciddi
uğraşlar içerisinde olabilirsiniz • değişikliğe, özellikle de ev ve
yer değiştirmeye eğilimlisiniz • planlarınızı takip edeceksiniz •
patron ve memurlarla kanuni müzakerelere girebilirsiniz • ih
tilaflarda arabulucu olabilir ve olayı tatlıya bağlayabilirsiniz •
kendinize güveniniz var • felsefik yönünüz öne çıkabilir • mülk
edinme uğraşı içersine girebilirsiniz • beklediğiniz ayrılıkdan
(boşanmak gibi) dolayı mutluluk yaşayabilirsiniz • yalnız kal
maktan hoşlanıyorsunuz.
(-) (B) Memnuniyetsizlik ve sinirlilik davranışlarınızı et
kileyecektir • kararsız bir tutum sergiliyorsunuz • ihtilaflar
yoğunlaşabilir • kendine güven eksikliğinden dolayı çekimser
davranmayı tercih edebilirsiniz • hastalıklara karşı zayıf bir
dönemdesiniz • maddi zorluklar yüzünden mesleki sorunlarla
karşılaşmanız olası.

t,

t,

Satürn - Satürn
( +) Sabırlısınız • dikkatinizi yoğunlaştırabiliyorsunuz • zor
işlerden dolayı başarı kazanabilirsiniz
•
ciddi uğraşlara gi
rebilirsiniz • yaşamınıza yön verdiğiniz bir dönemdesiniz bu
dönemden sonra daha oturaklı ve daha sistemli ilerliyebilme
imkanına sahip olacaksınız.
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(-) (B) Gelişmenizde kriz olabilir (sağlık veya ruhsal açıdan) yeni
bir yaşam periodu sizi bekliyor • hastalık ve depresyon buna
bağlı isteksizlik görülebilir • beceriksiz denebilecek düzeyde ola
bilirsiniz • bu açı kader ile ilgilidir ve kader olabilecek olayları
gösterir.

Satürn - Uranüs
( +) Rahat düşünebileceksiniz • yeni girişimlerinizi veya plan
ladığınız değişiklikleri bir şekilde icra edebilirsiniz • dayanma
gücünüz yüksektir • teknik işlerde veya buluşlarda başarılı ola
bilirsiniz • uzun yolculuklar gözüküyor.
( -) (B) Başkalarına baskı uygulayabilir yada başkalarının baskısı
altında kalabilirsiniz • yaşamınız konusunda savaş verebilir du
ruma düşebilirsiniz • yapılmış hataların sonucunu bu dönemde
göreceksiniz • kavgalara girmek ve olaylara yada kişilere karşı
koymak zorunda olabilirsiniz bunlardan gelecek kayıplar var •
ruhsal üzüntü ani yabancılaşma veya ayrılıklar görülebilir •
keder yaşayabilirsiniz • kaza tehlikesi geçirebilirsiniz • kolay
hata yapabilirsiniz • makinelerin bozulması mümkün.

Satürn - Neptün
( +) Bu dönemde oluşabilecek problemler sizi epey zorlayacak •
alışılmadık ruhsal olaylar yaşayabilirsiniz • okült konulara ilginiz
artacak • garip ve alışılmadık kimselerle tanışabilirsiniz • uzak
lara özlem duyacaksınız • seyahat etmeniz mümkün.
(-) (B) Ruhsal gerginlikler yaşayabilirsiniz • sebebi zor saptanır
hastalıklar görülebilir • toplum içinde aile veya meslekte güçlük
çekeceksiniz • bela ve gizli düşmanlıklar gündeme gelebilir •
mikrop kapabilir veya zehirlenme tehlikesi atlatabilirsiniz •
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keder ve kayıpları aynı anda yaşamanız mümkün
alışkanlıklarınızdan vazgeçmek zorunda bırakılabilirsiniz • sizi
zorlayan olaylara karşı isyan halinde olabilirsiniz.

Satürn - Pluto
(+) Başarı kazanmak için kendinizi aşırı yanıyorsunuz • toplu
yapılabilinecek işlere katılabilir ve daha başarılı olabilirsiniz • az
konuşmak ve çok iş gormek bu dönemki sloganınız olacak •
uğraşlarınızın zorluğunu fanatikliğiniz sebebiyle yenebileceksiniz
ve başarılı olacaksınız.
(-) (B) Baskı yüzünden önemli kayıplara uğramanız mümkün •
Şiddet olaylarına karışabilirsiniz veya çevrenizde bu tür olaylar
meydana gelebilir • Nadiren görülmekle birlikte bu açının
tecavüz etme veya tecavüz edilme gibi olaylarda sıkça görüldüğü
bildirilmiştir • >aldın ve şiddet olaylarına karşı dikkatli olmanız
gereken bir devre.

t,
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Satürn - Ay Düğümü
(+) Yaşlı ve tecrübeli kimselerle birlikte çalışmak veya işbirliğine
girmek isteyebilirsiniz • bu kimselerden gelebilecek her türlü
avantajı iyi kullanacaksınız • yakınlarınız tarafından destek
görüyorsunuz • önemli konularda danışabileceğiniz yakın bir
dostunuzun tavsiyeleri size yol gösterecektir.
(-)
(B)
Başkaları
tarafından
size
sıkıntı
verileceğini
düşünebilirsiniz • yabancılaşma, tutukluk ve kararsızlık bu
dönemde size hakim olabilir • yaşlı kimselerle kederli ayrılıklar
ve uzaklaşmalar görülebilir • başkaları yüzünden kayıplara
uğrayabilirsiniz • çevrenizdeki insanlarla birlikte kederli bir olay
yaşamanız mümkün.
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Satürn - ASC
( +) Dayanıklı ve sabırlısınız • büyük zorlukları halledebilecek
gücünüz var • bu dönemde bol bol tecrübe edineceksiniz •
yaşlı kişilerle birlikte olabilir ve onlarla iyi iletişim kurabilirsiniz.
(-) (B) Çevreniz size her zamankinden daha sıkıcı gelebilir •
başkalarıyla birlikte üzülmek zorunda kalabilirsiniz • acı bir olay
yaşamanız veya yakınınız birisinden ayrılmanız gerekebilir •
geçmişten gelen hastalıklar nüksedebilir • hastahane ve buna
benzer ortamlarda bulunmak zorunda kalabilirsiniz.

Satürn - MC
(+) Ümitlerinize bağlanmış gorunuyorsunuz • tecrübe edi
neceksiniz • amacınızı yeniden gözden geçirerek tüm gücünüzle
işlerinizi takip edeceksiniz • dayanma gücünüz yüksektir.
(-) (B) Çekingensiniz • wrluklarla savaşmak sizin için bu
dönemde güç olacaktır • yabancılaşmaya eğilimlisiniz • ayrılık
ve keder olasıdır • anne veya bir bayan yüzünden ruhsal üzüntü
çekebilirsiniz.

uRANüs TRANStrı.ERi
(Etki süresi 2

-

1 O hafta)

Uranüs - Güneş
( +) Orjinal ve ileri görüşlü fikirleriniz var
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•

organizasyonlarda

görev almaktan çekinmiyorsunuz • ani değişiklikler yapmaya
eğilimlisiniz • seyahate çıkabilirsiniz • yaşam şartlarınızın
düzelmesi görülebilir • rahatsızlıklarınızın yeni bulunmuş ilaçlarla
tedavi edilmesi mümkün • ani saygınlık kazanabilirsiniz • mes
lekdaşlarınızdan yararlar göreceksiniz • kadınlarda aniden bir
erkeğe bağlanmak görülebilir.
(-) (B) Ani değişikliğe zorunlu kalabilirsiniz • yaşamınızda krizler
görülüyor • hastalıklara yatkın bir dönemdesiniz • ameliyata ola
bilirsiniz • heyecanlı geçecek bir dönem • ortaklıkta veya ev
lilikte kriz günleri yaşanabilir • erkeklerden dolayı gerginliğe
düşebilirsiniz.

Uranüs - Ay
( +) Aşırı ruhsal heyecanlar yaşayabilirsiniz • plan zenginliği
görülüyor • değişikliğe itilebilirsiniz • seyahate çıkmanız
mümkün • kadınlarla tanışmalarda yoğunluk olabilir • kısa süren
ani aşk beraberlikleriniz olabilir • bilimsel görüşler edineceksiniz
• orjinel fikirler ve buluşlara yatkın bir dönemdesiniz.
(-) (B) Çok çabuk sinirlenebilirsiniz • içsel huzursuzluk ve si
nirlilik hislerinizin ve düşüncelerinizin karışmasına yol açabilir •
başaramayacağınız projelere girişebilirsiniz • ani başarısızlıklar
görülebilir • aşkta ve evlilikte gerilimli anlar yaşayabilirsiniz •
ameliyat tehlikesi geçirebilirsiniz • bu açının doğum ile ilgisi
vardır.

Uranüs - Merküri
( +) Yaratıcı zekanız var • değişiklik yapma dürtünüz yoğundur •
organizasyonlarda çaba harcayacaksınız • sezgileriniz güçlüdür •
eleştirileriniz doğru ve yerinde olacaktır • yeni planlar ve
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düşüncelerle dolusunuz • hareketlilik kazanabilirsiniz • yeni
bağlantılar kurabilir ve ani seyahatlere çıkabilirsiniz • bilinmeyen
konulara ve gizemli olaylara merak duyuyorsunuz.
(-) (B) Uğraşlarınızda çabuk dağılabilirsiniz • sinirli dav
ranışlarınızdan dolayı yanılma ve hatalara açıksınız • mizaç
değişiklikleri gösterebilirsiniz • planlarınız bozulabilir • de
dikodu ve çevrenizde geçen haberlerden dolayı sinirlenebilirsiniz
sinirsel rahatsızlık (ender durumlarda intihar düşünceleri)
•
gözlenebilir.

Uranüs - Venüs
( +) Aşk hayatında aşırı heyecanlar yaşayacaksınız • hisleriniz ve
duygularınız şuursuzca artabilir • genellikle kısa süren ani aşk
ilişkilerine eğilimlisiniz • yeni tanışmalar gözüküyor • sanatsal
uğraşlarda yaratıcılığınızla yeni gelişmeler yaratabilirsiniz • form
ve ritm anlayışınız gelişmiştir • çevrenizde zengin olan kimseler
bulunabilir • reform ve değişikliklere eğiliminiz daha fazladır •
yeni bir yaşam periyodunun başında olabilirsiniz.
(-) (B) Aşkta dikkafalı davranabilirsiniz • tuhaf şeylere
eğilimlisiniz • hislerinize çok çabuk kapılıyorsunuz • hassassınız
• ani mizaç değişkenliği gösterebilirsiniz • hata ve yanılgılara
açıksınız • sinirlilik ve aşırılıktan dolayı antipatik davranışlarınız
olabilirsiniz • şiddet olaylan görülebilir.

iti
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Uranüs - Mars
( +) Olağanüstü enerjiksiniz • Özgürlük ve bağımsızlık dürtünüz
her zamankinden daha da güçlüdür • hiç bir şeye baş
eğmiyorsunuz • teknik becerileriniz bu devrede oldukça öne
çıkıyor • acelecilik bu dönemin en belirgin özelliğidir.

398

(-) (B) Huzursuzluk ve sinirlilik ön plandadır • katı ve inatçı dav
ranabilirsiniz • agresiflik ve sabırsızlık gözlenebilir • kaza teh
likesi veya makinalardan gelen zararlar olabilir • yaralanma veya
ameliyat tehlikesi atlatabilirsiniz • ateşli bir hastalığa yakalanma
olasılığı var • yaşamın yön değiştirmesi olabilir • hatalar bu
dönemde sıkça görülecektir • daha önce planladığınız se
yahatlerden vazgeçebilirsiniz. (bu açının patlamalarla ilgisi vardır)

Uranüs - Jupiter
(+) Mutlu olaylar yaşayacaksınız • yeni buluşlar ve keşiflerle ilgili
konular gündeme gelebilir • çevrenizde olup bitenleri tanıma
çabasındasınız • değişiklikler ve organizasyonlar yaşamınıza gi
recek • önemli kişilerle çıkar sağlayacak ilişkiler kurabilirsiniz •
ani saygınlık ve başarı söz konusu olabilir.
(-) (B) Özgürlük sevginiz ve bağımsızlık isteğiniz yoğunluk ka
zanacak • saygısızlık yapabilir yada saygısızlığa uğrayabilirsiniz
• uyumsuzluk ve anlaşmazlıklar öne çıkıyor • evlilikte ihtilaflar
olabilir • kanuni zorluklar çıkabilir • heyecan ve ruhsal ger
ginliklerle dolu bir dönüm geçirebilirsiniz.

Uranüs - Satürn
( +) Her.şeye karşı hazırsınız • karşı koyma gucunuz var •
sabırlısınız ve yonılmuyorsunuz • hayat mücadelenizde başarılı
olacaksınız • meslek değişimi yada çevre değişikliği olabilir.
(-) (B)
Olağanüstü ruhsal gerginlik yaşayacaksınız •
başeğmiyorsunuz • kışkırtıcı bir tutum sergileyebilirsiniz • sözle
karşı gelme eğilimindesiniz • kavga ve düşmanlıklar sonucu ya
bancılaşma görülebilir • yaşam savaşınızda zorluklar görülüyor •
kaderin değişmesi mümkün (nıtuklanma).
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Uranüs - Uranüs
( +) Başarı kazanmak için gücünüz var • yaşayacağınız kritik bir
dönemden sonra yaşamınızda olumlu bir dönüm noktasına ge
leceksiniz • plan yapabilme zenginliği gösteriyorsunuz • reform
ve değişiklik yapmaya isteklisiniz • yaşamınıza yön verme
aşamasındasınız.
(-) (B) Zor hayat şartlan ve bunun ardından gelen zonınlu
değişiklikler görülebilir • felaket tehlikesi atlatabilirsiniz • ruhsal
bunalım ve sinir krizleri (ender hallerde intihar düşünceleri)
görülebilir.

Uranüs - Neptün
( +) Alışılmadık ve garip ruhsal durumlarla karşılaşabilirsiniz •
ruhsal bilgiler edinmeniz mümkün • dine ilgi duyarsınız • ruhsal
ve mistik problemler yaşayabilirsiniz • uzaklara özlem du
yacaksınız • seyahate çıkabilirsiniz • okült konuları araştırma tut
kusu başlayabilir.
(-) (B) İçsel gerginlikler ve ruhsal ihtilaflar yaşayacaksınız •
alışılmışın dışında ilişkilere girebilirsiniz • az olan karşı koyma
gücünüzün başkaları tarafından daha da zayıflatılması mümkün •
ismin kötüye çıkması ve kayıplar görülebilir • hastalık görülebilir
ve yeni ilaçların yalnış kullanımından dolayı zarar görebilirsiniz
(zehirlenme tehlikesi).

Uranüs - Pluto
(+) Dinlenmeden çalışabilirsiniz • yorulmuyorsunuz • aşırı bir
enerji yükünüz var • yenilik ve reform savaşı verebilirsiniz •
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değişim çabalarınız fanatikleşebilir • amacı saptamakta ustasınız
• kendiniz için yeni yaşam şartları hazırlıyor olabilirsiniz.
( -) (B) Yaşam krizi olabilir • haklarınıza tecavüz edilebilir ve ağır
kayıplarla karşılaşabilirsiniz • alternatifsiz seçime ("evet yada
hayır") zorlanabilirsiniz • büyük heyecan yaşayacaksınız • bu
açının toplu felaketlerle ilgisi vardır.

Uranüs - Ay Düğümü
( +) Başkalarıyla birlikte yaşanan yeni ve süpriz olaylarla
karşılaşabilirsiniz • ani tanışmalar ve bağlantılar kurma imkanınız
doğabilir • Sürüncemede kalan bir ilişkinin bozularak negatif
veya pozitif her hangi bir sonucun alınması.
(-) (B) Toplum veya aile hayatında beklenmedik olaylarla
karşılaşacaksınız • başkalarıyla birlikte büyük heyecanlar
yaşayabilirsiniz • toplu, kederli bir olaya karışabilirsiniz • dost
larınız sizden desteğini geri çekebilirler • yoğun işler arasında
tek başınıza kalabilirsiniz.
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Uranüs - ASC
(+) Çevreden gelen etkiye karşı ani reaksiyonlar göstereceksiniz
• ani tanışmalar yada çe-vrenin yenilenmesi mümkün • yakın
çevrenizde yenilikler ve değişiklikler yoğunlaşacak • kendi
içinizde de olumlu değişiklikler yapabilirsiniz.
(-) (B) Başkalarıyla heyecanlı olaylar yaşayacaksınız • kaza ve
yaralanma tehlikesi geçirebilirsiniz • beklenmedik olaylarla
karşılaşabilirsiniz • tehditler alabilirsiniz • ani beklenmedik olay
larla karşılaşabilirsiniz • sinirsel gerginliğinizden kaynaklanan ge
rilimli davranışlarda bulunuyorsunuz.

Uranüs - MC
( +) Kendinizi kabul ettirmekte güçlük çekmenize rağmen şans
sizden yana olacaktır • değişiklik yapma arzunuz size başarı ge
tirecektir • meslek değişimi görülebilir • ilerlemeniz hızlı ola
caktır • çevre veya ev değişimi olasıdır.
(-) (B) Acelecisiniz • beklenmedik olaylarla karşılaşabilirsiniz •
kaderinizi değiştirecek olaylar yaşamanız mümkün • kendi yo
hınuzu kendiniz seçmek isteyeceksiniz • amaçlarınızda
değişkenlik görülebilir • beklenmedik yönlendirici olaylarla
karşılaşabilirsiniz.

�

NEPTÜN TRANSİTLERİ
(Etki sOresl " - 10 hafta)

Neptün - Güneş
( +) Çevren!zçleki tüm etkilere açıksınız • coşkulusunuz • gizli
olan şeyleri seviyorsunuz ve mistizme ilgi duyuyorsunuz • iç
dengenizin uyumlu olması size ilham sağlayacak ve
yaratıcılığınızın üst seviyelere çıkmasını sağlayacaktır • ruhsal
olaylarla karşılaşabilirsiniz • huzurlu ortamları seçeceksiniz.
(-) (B) Etkilenmeye açıksınız • negatif bir kişilik sergiliyorsunuz
• uyuşturuculara karşı düşkünlük gösterebilirsiniz • fiziksel yor
gunluk gözlenebilir • hastalıklara açıksınız • kendinizi kabul et
tirmeniz zordur • düşünce dünyanız karmakarışık olabilir •
rüyalarınız ağırlık kazanacak • kendi kendinizi aldatabilirsiniz •
isminiz zarar görebilir • başkaları tarafından hayal kırıklığına
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uğratılabilirsiniz • ilişkilerinizin aniden sona ermesi mümkün •
ilaç kullanımına dikkat etmelisiniz • hatalı kullanım zarar
görmenize neden olabilir.

Neptün - Ay
( +) Duygular ve hisler öne çıkacak • uzun vadeli isteklerde bu
lunabilirsiniz • rüyalarınız eskisine oranla daha faaldir • uzaklara
özlem duyacaksınız • değişiklikler isteyecek ve bunları plan
lamak için harekete geçeceksiniz • kadınlara karşı duygusal
bağlılık hissedebilirsiniz • mistik olaylar artabilir • sezgileriniz
güçlenecek • medyumluk vasıflarınız öne çıkabilir.
(-) (B) Yanılmalar yoğunlaşacak • desteksiz ve yanlız kaldığınızı
düşünebilirsiniz • başkaları tarafından anlaşılmanız güç olabilir •
okült deneyimlerden gelebilecek tehlikeler yaşayabilirsiniz • ar
kadaşlıkta veya evlilikte h.ayalkınklığına uğramanız mümkün •
hastalık kapma tehlikesi atlatabilirsiniz • bulunduğunuz top
lumda rahatsız edici olaylar yaşamanız mümkiin • ruhsal keder
ve üzüntü çekebilirsiniz.

Neptün - Merküri
( +) Hayal gücünüz oldukça gelişmiştir • düşüncelerinizde verimli
olduğunuz kadar sezgiselsiniz • en ince ve hassas bağlantıları
kavrama yeteneğiniz ortaya çıkacaktır • faal düşünce
alışverişlerinde bulunmaktan hoşlanacaksınız • aynı zihniyetteki
kişilerle tanışabilirsiniz • planladığınızın dışında uzun yolculuklar
yapmanız mümkün.
(-) (B) Yanlış düşüncelere kapılabilir ve yanlış kararlar ve
rebilirsiniz • hayalleriniz karmaşık olacaktır • asabi dav
ranıyorsunuz • dürüst olmayan bir tutumunuz var • yalancılığa
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eğilimlisiniz • kontrolü zor bir his hayatınız olacak • ismınızın
kötüye çıkması veya iftiraya uğramanız olasıdır • aldatılma teh
likesi ile karşı karşıya kalabilirsiniz • yazılı anlaşmalar, imzalar,
çek ve senetlere dikkat edin.

Neptün - Venüs
( +) Aşk hayatınızda aşırı hisli davranacaksınız • karşınızdakileri
sizden daha güçlü görme eğilimindesiniz, bu yüzden bu
kişilerden hemen etkilenebilirsiniz • genelde etkilere bu dönem
daha fazla açıksınız • güzellik ve sanat anlayışınız güçlüdür • iyi
bir lezzet duygusuna sahipsiniz • sevdiğiniz kişiye candan
bağlanma eğilimindesiniz • sanatsal uğraşlara teşvik edi
lebilirsiniz • çıkmayı düşündüğünüz veya çıktığınız seyahatler
güzel geçecek • romantiklik ve duygusallık öne çıkacaktır.
(-) (B) Aşka karşı hislerinizin yanlış olma olasılığı yüksektir •
alışverişlerinizde zevksizlik örneği sergileyebilirsiniz • başka in
sanları cinsel yönden cezbedebilirsiniz • erotik yanılgılar
yaşamanız mümkün • size çevrenizden ve insanlardan uzak
laştırıcı alışkanlıklar edinebilirsiniz • bulaşıcı hastalık tehlikesi •
aşkta hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz • kıskançlığınız bu dönem
artacaktır.

Neptün - Mars
( +) İstek gücü ve planları gerçekleştirme isteğiniz var • uzaklara
gitme isteğiniz ve ruhsal bilgi edinme fikri yoğunluk kazanabilir
• ani fikirler üretebilirsiniz ve bunları başkalarına aktarmak is
teyebilirsiniz • nasihat vermekten hoşlanıyorsunuz • politik
düşünceleri elden bırakıp gerçek dışı uğraşlar yüzünden hayal
kırıklığına uğrayabilirsiniz.

(-) (B) Tatbike yönelik olacağınıza sadece arzu etmeye
yöneliksiniz • gücünüzü gösteremiyorsunuz • uyuştumculara ve
uyarıcı etkisi olan ilaçlara eğiliminiz var • bu dönemde
mizaçınızın değişken olduğunu fark edeceksiniz • sinirlisiniz •
fiziksel yönden zayıfsınız • hastalığa karşı konımasızsınız • ener
jinizi boşa harcama eğilimindesiniz • hayalkırıklığı yaşamanız
olası • hoşlanmadığınız olaylar gerçekleşebilir • polisiye olaylar
yaşayabilirsiniz • inisiatif ve çalışma gücünüzün kesintiye
uğraması olasılığı yüksek.

Neptün - Jupiter
( +) Ümitleriniz ve geleceğe güven duygunuz yoğunluk ka
zanabilir • yüksek idealler peşine düşebilirsiniz • zekanız nıhsal
yönünüzle uyum içerisinde olacaktır • sosyal anlayış ve eli
açıklık gözlenebilir • güzel ve uzun seyahatlere çıkmanız olasıdır
• saygınlık ve başarı kazanıyorsunuz • kendinizi yormaksızın
mevki sahibi kişilerle tanışmalara girebilir ve saygınlık ka
zanabilirsiniz • bu sebeple kazanç ve çıkar sağlayabilirsiniz •
Genelde başarılı bir dönem geçiriyorsunuz.
(-) (B) Beklentileriniz artıyor • yanlış ümitler besleyebilirsiniz •
kanun dışı işlere eğilimlisiniz • hatalı yatırımlarda bu
lunabilirsiniz • başkaları tarafından cezbedilirsiniz • politik se
beplerden gelen zarar ve isminizin kirlenmesi olasılığı var • tu
tumunuzun olumsuzluğundan ilişkileriniz kopabilir • iftiraya
uğrayabilirsiniz • dolandırıcılar yüzünden maddi zararlar
görebilirsiniz • dolandırıcılık ve yalanlara karşı tedbirli olun.

Neptün - Satürn
(+) Bu transit altında tecrübeleriniz gelişecek ve yeni tecrübeler
edineceksiniz
•
işinizde bazı zorlamalar olacak fakat
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göstereceğiniz sabırla yavaş yavaş ilerleyeceksiniz
çalışma fikri sizde yoğunluk kazanacak.

•

metodlu

(-) (B) Bu açının keder ve hüzünle ilgisi vardır • yakınlarınıza
karşı zorlayıcı oluyorsunuz ve anlaşmamaya yönelik tutumlar ser
giliyorsunuz • kendinizi güvensiz hissedeceksiniz bundan dolayı
sıkıcı dunımlar yaşayabilirsiniz • hastalıklara karşı zayıfsınız •
özellikle nedenleri nıhsal olan sinirsel rahatsızlıklar gözlenebilir
• ayrılık ve bundan doğan hüzün bir arada gelebilir.

Neptün - Uranüs
( +) Ruhsal sonınlara ilgi duyacaksınız • yeni fikirler ve görüşler
çevrenizde yoğunluk kazanacak • çevreniz eskisine oranla daha
da genişleyecek • yolculuğa çıkabilirsiniz • dış ülke ilişkileri
açısından olumlu bir dönemdesiniz • yaşamınızda dönüm nok
tasında olabilirsiniz • okültizme ve alışılmışın dışında şeylere ilgi
duyabilirsiniz.
(-)
(B)
Etkilenmelere
açıksınız
•
karşı koyma ve
yaşamgücünüzde zayıflık var • karışık ruhsal durumlara
düşebilirsiniz • alışılmadık eğilimleriniz ortaya çıkabilir •
bilinçsizce alışveriş yapabilirsiniz • ilişkilerinizde zorlanmalar
görülebilir • mesleki yönden zarar görebilirsiniz • kendiniz veya
çevrenizle gizli bir savaş halindesiniz • namus ve saygınlığınızın
gözden düşmesi olabilir • ilişkiler genelinden daha karmaşıktır •
bulaşıcı
'1::ıstalıklar
veya
zehirlenme
yüzünden
ra
hatsız!:c:!?. _ ::�. :.ıniz • ağır kayıplar ve gergin tartışmalar
yaşayabilirsiniz.

Neptün - Neptün
( +) Bu açı sizin nıhsal gelişme dönemine girdiğinizi gösteriyor
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•

edindiğiniz bilgiler daha çok manevi boyutta olacaktır • yol
culuklar görülebilir • hayal gücünüzün gelişmesi gözlenebilir ve
yaratıcı kabiliyetleriniz ortaya çıkabilir.
(-) (B) Bu planetin birleşimi çok nadir görülür • yaşamınızın bir
den değişmesi mümkün • hayalkırıklığı yada hastalıktan dolayı
gerilimli günler yaşayabilirsiniz • kendinizi anlamakta zorluk
çekiyorsunuz • beklentilerinizin aşın uçlarda olması mümkün.

Neptün - Pluto
( +) Alışılmadık problemlerle uğraşmak zonında kalabilirsiniz •
ilişkilerinizde ilerlemeler gözüküyor • kişisel ilerlemeniziçin
gücünüzü zorlamak dunımunda kalabilirsiniz • uzun yol
culuklara çıkabilirsiniz.
(-) (B) Alışılmadık bir nıhsal dunım yaşayabilirsiniz • fantastik fi
kirlerle dolusunuz • bir fikrinizin gerçekleşmemesi ve başkaları
tarafından çürütülmesi söz konusu olabilir • kendinizi zorlayan
ve acı çektiren olaylara girmekten çekinmiyorsunuz • ağır
kayıplar ve beklenmedik hastalıklarla karşılaşabilirsiniz.

Neptün - Ay Düğümü
( +) Bir ilişkiden çok şey beklemek gibi bir huyunuz var •
alışılmadık ve mistik topluluklara katılmak arzusunda olabilirsiniz
• oldukça değişik bir çevreye girebilirsiniz • yeni tanıdığınız
kimseler karşı oldukça rahat ve uyumlu davranıyorsunuz.
(-) (B) Bir ilişkiyi veya bir topluluğu yanlış değerlendirme
eğilimindesiniz • bu yüzden hayal kırıklığına uğramanız olasıdır
• başkalarını hayal kırıklığına uğratmanız da mümkün • beraber
olduğunuz insanlarla birlikte hayalkınklığı yaşayabilirsiniz •
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girdiğiniz veya fikirlerini benimsediğiniz
üyelerinden zarar görebilirsiniz.

bir

topluluğun

Neptün - ASC
(+) Çevre etkilerine açıksınız • alışılmadık ilişkiler kurabilirsiniz
• başkalarıyla ruhsal bağlılıklarınızın olduğunu düşünüyorsunuz
• kendinizi bu kimselere çok yakın hissedebilirsiniz • hayallere
dalmak ve gerçeklerden uzaklaşmak size ağır değil ama tatsız
küçük sorunlar yaşatabilir.
(-) (B) Başkaları yüzünden ruhsal baskılar altında kalabilirsiniz •
başkaları tarafından hayal kırıklığına uğraulmanız mümkün •
güveni kötüye kullanma isteğiniz ortaya çıkacak • doğrulardan
kaçma eğilimindesiniz • dolandırıcı veya iftiracılarla karşı karşıya
kalabilirsiniz ve onlar tarafından aldatılabilirsiniz • ruhsal açıdan
gergin olabilir ve çevrenizden fazlaca etkilenebilirsiniz bu
yüzden üzülebilir ve rahatsızlanabilirsiniz.

Neptün - MC
(+) Alışılmadık amaçlar peşinde koşabilirsiniz • kendinizi veya
çevrenizi değiştirme arzusu yoğunlaşabilir • rol yapmaya
eğilimlisiniz • fikir ve planlarınızın gerçekleşmeleri zor olacaktır
• gerçekleştiremeyeceğiniz planlar kuruyorsunuz.
(-) (B) Yanlış fikirleri takip edebilirsiniz bu yüzden hayal
kırıklığına uğrayacaksınız • hatalar ve bunlardan dolayı kayıplar
gözüküyor • mesleki zararlara uğrayabilirsiniz • yanlış arkadaş
veya dolandırıcılar tarafından kandırılma ihtimaliniz var • aile
hayatınızda beklemediğiniz karışıklıklar yaşayabilirsiniz.
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PLUTO TRANSİTLERİ
(Etki süresi aylarca)

Pluto - Güneş
(+) Ruhsal enerjinizi kullanarak veya fiziksel güçünüzü kul
lanarak güç elde etme çabasındasınız • olağanüstü çalışma
gücünüz var • amacınızın bilincindesiniz • uğraşınızda muaffak
olacaksınız • bulunduğunuz toplumda yöneticiliği üstlenmeniz
gerekebilir • yeni fikirler ve uygulamalara açıksınız.
( -) (B) Kendini beğenmişliğiniz ve yönetme hırsınız yüzünden
zarar görebilirsiniz • hayati tehlike atlatmanız mümkün • fiziksel
dayanıklılığınız var fakat isteksiz davranıyorsunuz • kalıcı has
talıklar görülebilir (kalp gibi) • bir erkekten ayrılma olasılığı ola
bilir • yüksek güçler tarafından ailenin bozulup dağılması yada
uzun dönem gerginlik yaşaması mümkün.

Pluto - Ay
(+) His hayatınız zengindir fakat tek taraflı düşünüyorsunuz •
aşırı ruhsal heyecan yaşayabilirsiniz • belirli amaçlara ulaşmak
için her türlü yola başvurmak gibi fikirleriniz olabilir • duy
gularınızda değişmeler göriilecek • daha katı olabilirsiniz •
ilişkilerinizde yapıcı olmanız gereken yerde isteksiz bir tutum
sergileyebilirsiniz • genel olarak çevrenizde bayanlarla ar
kadaşlıklarınız artacak.
(-) (B) Hisleriniz patlamaya hazırdır (kıskançlıkta veya gunmın
kırılmasında, namusun yaralanmasındaki gibi) • alışılmadık has
talıklar göriilebilir • ayrılık ve keder yaşamanız olasıdır • duy-
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gularda ve özellikle de bilinç altında
karşılaşabilirsiniz • kendinizi ve hislerinizi
lanacaksınız.

yeni şeylerle
tanımakta zor

Pluto - Merküri
(+) Saygınlık kazanma isteğiniz öne çıkacak • mesleki lurslarınız
sizi yönlendirebilir • iyi bir konuşmacı olarak başarılar ka
zanacaksınız • yazarlık ve reklamcılık alanlarında çalışıyorsanız
yaratıcılığınız artacaktır ve kaleminiz güçleneçektir • dunıp din
lenmeden gayret sarfetme isteğiniz yoğunlaşacak • sizin için
olumlu bir devre.
(-) lB) Güç tahlilinde yanılgılara düşeceksiniz • aşırı çabadan
dolayı sinir bozuklukları yaşayabilirsiniz • mesleki yönden kriz
döneminde olabilirsiniz • dolandırılıcığa ve hileye yatkın
olduğunuz bir dönem.

Pluto - Venüs
( +) Aşırı cezbetme gücünüz var • bu dönemde aşırı aşk ve sevgi
ihtiyacınız olacak • partnerinize yeniden aşık olabilirsiniz • sa
natsal yöndeki gücünüze yeni bir şekil vereceksiniz.

(-) ( 8) Arzularınız şehvete dönüşebilir • aşk hayatında gerilimler
yaşayabilirsiniz • adet ve törelere karşı çıkar eğilimler
gösterebilirsiniz • evliliğin bozulması ve ayrılık görülebilir.

"'

d

Pluto - Mars
( +) Fiziksel ve nıhsal açıdan olağanüstü güçlüsünüz • aşırı bir
şekilde kendinize güveniyorsunuz • çalışma hırsınız genel
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hırsınız ve gayret sarfetrne isteğiniz sizi başarıya götürecektir •
bu dönemde büyük başarılar elde etme imkanına sahip ola
caksınız.
(-) (B) Zorbalık gösterebilirsiniz • başkalarına karşı saygısız dav
ranabilirsiniz • haklarınıza tecavüz edenlerle sabırla ve sonuna
kadar mücadele etmek istersiniz • etkisinin uzun süreceği ka
zalar ve ağır yaralanmalar görülebilir.

Pluto - Jupiter
(+) Ruhsal ve materyal alanda güçlü olma çabasındasınız • kit
leyi veya bulunduğunuz toplumu yönetme çabanız var • sosyal
ve dinsel alanda reform yapmak yada bu konuların yanlışlarını
ortaya çıkarmak fikrine sahipsiniz • organizasyon yeteneğiniz iyi
dir ve bu yüzden büyük başarılar kazanabilirsiniz • bu açının
para ve zenginlikle ilgisi vardır.
(-) (B) Fanatik bir şekilde amaçlarınızı takip etme isteğiniz var •
başkalarını sömürge ve kullanma eğilimindesiniz • hukuki ihtilaf
yaşayabilir ve bundan dolayı tutuklanabilirsiniz.

Pluto - Satürn
( +) Yonılmuyorsunuz ve sabırlısınız • gücünüzü iyi kullandığınız
sürece ilerleme görülüyor
•
disiplin
tutkunu
olarak
görülebilirsiniz • hazan vazgeçmek gibi huylarınız olacak ama yi
nede çalışmalarınızı fazlaca etkilemeyecektir • kitle or
ganizasyonlarına katılmanız olasıdır • bu dönemki sloganınız "az
laf çok iş" • başarı var.
(-) (B) Sertlik görülebilir • kuvvet kullanabilirsiniz • fanatik bir
şekilde mahfetrne hırsınız ortaya çıkabilir • kötü kalpli ve zorba
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kişiler yüzünden acı çekebilirsiniz • zor bir işi başarmanız için
işin başına getirilebilirsiniz.

Pluto - Uranüs
( +) Dinlenmeden çalışma eğilimindesiniz • olağanüstü zorlanma
sonucu çok şeyler elde edeceksiniz • yenilikler ve değişiklikler
düşünmek için iyi bir zamandasınız • hayatınızdaki gelişmeleri
değerlendirerek yaşamınızı yeniden inşa etme arzusunda ola
bilirsiniz• yeni hayat şartlarına erişmeniz mümkündür.
(-) Fiziksel saldırıya uğrayabilirsiniz • sık sık sinirlenebilirsiniz •
ani davranışlar gösterebilir ve ani kararlar alabilirsiniz • kesin
karar verme durumunda bırakılabilirsiniz • kritik bir devre
yaşıyorsunuz • ayrılıklar görülebilir • sizin dışınızda oluşan
şartlar özgürlüğünüzü kısıtlayabilir ve sıkıntılı bir bekleyişe gi
rebilirsiniz.

Pluto - Neptun
( +) İç dengeniz bu dönemde çok hassaslaşacak • durgunluk
devresindesiniz • bu dönemde üzerinizdeki fazla enerjiyi
atmanız zorlaşır • günlük yaşama ve gerçeklere karşı fantazi
hayatınız daha faaldir • sezgileriniz oldukça güçlüdür •
alışılmamış olaylar yaşayabilirsiniz • ideallerinizi başkalarına an
latmak ve birlikte uygulamak isteyebilirsiniz.
(-) (B) Ruhsal yönden yaşamınız karışık olacaktır • garip ve
alışılmadık durumlara düşebilirsiniz • fantastik fikirler uygulamak
isteyebilir ve hayal kırıklığına uğratılabilirsiniz • kendi kendinize
eziyet ediyorsunuz • uyuşturuculara karşı istekliliğiniz artabilir •
uyarıcı maddelere düşkünlük gösterebilirsiniz • ağır kayıplar
veya doğa olaylarından gelebilecek tehlikeler olabilir.
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Pluto - Pltıto
(+) Bu açı çok ender görülür • plütonun çok yavaş iler
lemesinden dolayı daha yeterince bir tecrübe edinilememiştir.
Muhtemelen yaşam şartlarının zorlanmasından dolayı mal
varlığını sağlamlaştırma isteği ve sorunların üstesinden gelme
azmi doğabilir • ilk bakışta aşırı bir zorlanma vardır fakat yavaş
yavaş bir yükseliş görülebilir.
(-) Çok ender görülür • bu gezegenin çok yavaş yüıiimesinden
dolayı daha bir tecrübe yoktur. Muhtemelen şiddet olaylarına
karışmak • otoriter ve yüksek mevkide kimselerle aranın
açılması • devlet ve resmi kunımlarla sorunlar • başkaları
tarafından çezalandınlma.

Pluto - Ay Düğümü
(+) Süre gelen bağlantılarınız kaderinizi etkiliyor • birçok kişiyle
beraber olup onlarla aynı olaylara tanık olacaksınız • kitle top
lantılarına katılabilirsiniz • çevrenizdeki insanlar daha çok ye
nilikçi tipler olacaktır.
(-) (B) Başka insanlarla toplu bir şekilde trajik kader birliği
yaşayabilirsiniz • daha yüksek bir güç tarafından çevrenizden
veya dostlarınızdan ayrılmak mecburiyetinde kalabilirsiniz •
kader olabilecek olaylar yaşamanız mümkün.

Pluto - ASC
( +) Çevrenize hükmetme isteğiniz var • kendinizi üstün görebilir
ve bu şekilde davranmaya başlayabilirsiniz • kendinizi ne
pahasına olursa olsun mutlaka kabul ettirmek isteği du-

yuyorsunuz • alışılmamış bir çevreye girebilirsiniz • alışılmamış
tanışmalar ve ilişkiler kurabilirsiniz • kişiliğinizde değişiklikler
gündeme gelebilir.
(-) (B) Kaderiniz olabilecek tartışmaları veya münakaşalara gi
rebilirsiniz • uzun zaman ertelenmiş bir konu veya işin birden
ortaya çıkması ve sizi zor durumlara düşürmesi mümkün • iti
barın kaybolması • kişilik değişimi • kaza ve yaralanma tehlikesi
•
çevrenizden ayrılma veya büyük bir taşınma olayı
yaşayabilirsiniz • devlet güçleri tarafından tutuklanmanız
mümkün.

Pluto MC
( +) Kendinizi kabul ettirme gucunuz var • organizatör veya
yönetici olarak başka bir yere tayin edilebilirsiniz yada şehir
dışından böyle bir teklif alabilirsiniz • genel itibar sağlamak sizin
için şimdi daha önemli olacaktır • gelecek yaşamınızı kendiniz
tayin etmek isteyeceksinizi • mesleki itibar sağlamak ve güçlü
pozisyona erişmek bu dönemde sizin elinizdedir.
-

(-)
(B)
Gözüpeksiniz
•
çevrenizde
uzun
süre
tu
tunamayabilirsiniz • iktidarı suistimal edebilecek bir yapıdasınız
• direnme gücünüzden ve hırsınızdan vazgeçebilir fakat olaylan
yinede kendiniz kontrol etmek istersiniz • mesleki kriz
yaşayabilirsiniz • yüksek bir yerden düşme tehlikesi var.

AYDÜGÜMÜ TRANSİTLERİ
(Etki süresi 2 3 hafta)
-

0 -0
Ay Düğümü - Güneş
( +) (B) Manevi ve maddi ilişkileri rahatlıkla kurabilirsiniz •
çevrenizle ile olan bağlarınızı genişletm_ek isteğindesiniz • ge
nelde ilişkilerinizi eskisine oranla daha iyiye götürme im
kanlarınız olur • hemen her konuya ilgi duyarsınız ve bunları
çevrenizle paşlaşmak istersiniz.
(-) Süre gelen yakın ilişkilerinizde bağlarınızı kopartma
eğilimindesiniz • duygularınızın bu dönemde oldukça karışık
olabilir • karşı cinse olan yaklaşımlarınız daha soğuk özellikle de
erkeklerden uzaklaşma görülebilir • genel olarak bu açı
aynlıkları gösterir.

Ay Düğümü - Ay
(+) (B) İilişkilerinizde ruhsal yaklaşımlar gösterecek ve duygusal
iletişiminizi daha güçlü sürdüreceksiniz • bu kısa dönem
içersinde kadınlarla daha yoğun ilişkilere girmeniz söz ko
nusudur • çevresi tarafından sevilen hareketli kimselerle
ilişkileriniz olur • kısa ve geçici ilişkilerin yoğun yaşandığı bir
dönemdesiniz.
( -) Çevrenizle veya kadınlarla olan ilişkilerinizde daha önce
farkına varmadığınız uyumsuzluk yada eksiklikler ortaya
çıkacaktır • karşı cinsle ilişkilerinizi kaldırma fikrine sahip ola-
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bilirsiniz • genelde ilişkilerinize karşı daha soğuk ve uzak dav
randığınız bir dönemdesiniz.

Ay Düğümü - Merküri
(+)
(B)
Başkaları
ile fikir alışverişinde bulunmaktan
hoşlanıyorsunuz • her zamankinden daha verimli ilişkilere gi
rebilirsiniz • ticari ilişkiler yada ortaklık ilişkileri kurmak için iyi
bir dönem • paranızı verimli kullanabilir ve ihtiyacınız
doğnıltusunda faydalı eşyalar alabilirsiniz.
(-) Kendinizden hoşnut değilsiniz ve bunu çevrenize
yansıtıyorsunuz • yakın komşuluk ilişkilerinizde sonınlar
göıiilebilir • genelde ilişkilerinizi dondurma fikri bu dönemde
ağırlık kazanacaktır • partnerinizden yada beraber çalıştığınız
kimseden uzaklaşma eğilimindesiniz.

Ay Düğümü - Venüs
( +) (B) Genelde her şeye uyumluluk gösteriyorsunuz • maddi
veya manevi olarak karşınızdakileri kimselerin sonınlanyla il
gilenme isteği bu dönemde yoğunluk kazanacaktır • dışa vu
nımunuz ve davranışlarınız itibar kazanacaktır • sempatik birisi
olarak göıiinürsünüz • sosyal ilişkilerinizde uyumlusunuz • aşk
ilişkinizi geliştirebilir veya yeni ilişkilere girebilirsiniz •
nişanlanmak için uygun bir zaman • ruhsal ilişkiler kurmak ve
bunları geliştirmek için iyi bir dönem • sanatsal konularda grup
çalışmalarına yatkınsınız.
(-) Uyumsuz aşk ilişkilerine girebilir veya süre gelen ilişkinizde
uyumsuzluk gözükebilir • yabancılaşmaya eğilimli olduğunuz bir
dönem • ayrılık gözlenebilir • kişilere veya çevrenize sempatik
göıiinmediğiniz bir dönemdesiniz.

Q

d

Ay Düğümü - Mars
(+) Birlik çalışmalarına kaulabilirsiniz • bu dönemde akılcı
ilişkiler kuracaksınız • arkadaşlık ve dostluklar sizin için önem
kazanacak • aileniz ve onun geçmişine ilginiz artacaktır •
sevdiğiniz insanlarla birlikte yaptığınız işlerde başarılı olacaksınız
•
planlanmış ve gerçekleştirilmeye hazır projelerde başarı
gözüküyör.
(-) (B) Gnıp çalışmalarının bozulması veya kötüye gitmesi
mümkün • çalışma hayatından uzaklaşma isteğiniz yaptıklarınızı
ertelemenize sebep olabilir • bulunduğunuz toplum içinde he
yecanlı bir olay yaşayabilirsiniz • bu dönem gerginliğiniz
yüksektir, bu yüzde kavga etmeniz veya tartışmalara girmeniz
mümkün • gerginlikler ummadığınız anda ortaya çıkabilir • size
yakın birisinden uzaklaşmanız söz konusu olabilir.

Ay Düğümü - Jupiter
(+) (B) Bu dönem başkaları ile uyumlu ilişkiler kurmanız için iyi
bir zaman • başkaları ile beraber sevinç yaşayabilirsiniz • hu
kuki bir sonınumızun düzelmesi veya çevrenizden birisinden iyi
bir haber almanız mümkün • çifte sevinç yaşayabilirsiniz •
Çevrenizden veya eskiden tanıdığınız birisini kendinize sırdaş
olarak yeniden kazanabilirsiniz • nişanlanmak yada evliliğe adım
atmak için uygun bir dönem.
(-) İlişkilerinizde uyumsuz yada sosyal olmayan davranışlar her
zamankinden daha fazla gözlenebilecektir • bu dönemde ge
nelde çevreniz veya kişilerle uyuşmazlıklar yoğunluk ka
zanaçakur • yalnız kalmak istememenize rağmen ilişkilerinizde
huzursuzluk ve soğukluk yaratma eğilimindesiniz • çevrenizden
bu yönde ağır eleştiriler alacaksınız.
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Ay Düğümü - Satürn
(+) Yaşlı kişilerle ilişkileriniz yoğunluk kazanacak • onlar
tarafından konınma ihtiyacı duyabilirsiniz veya onları koruma
eğiliminde olabilirsiniz • ortak çalışmalarınız ciddilik ve
yoğunluk kazanacaktır • çevrenizden kendinizi fazla so
yutlamamaya çalışın.
(-) (B) İlişkilerinizde zorluk ve engellerle karşılaşabilirsiniz •
kendinizi insanlardan uzaklaştırmak yada soutmak gibi fi
kirleriniz yoğunluk kazanabilir • başkalarının hatasından dolayı
sakıncalı bir dunıma düşebilir ve zarara uğrayabilirsiniz • ak
rabalık ilişkilerinizi kaldırma eğilimindesiniz.

Ay Düğümü - Uranüs
( +) Ani ilişkiler ve tanışmalar bu dönemin özelliğidir • başkaları
ile birlikte bir şeyler yaşama isteğiniz artacaktır • geçici
tanışmalara ve kısa ilişkiler kurmanız olasıdır • çevreniz bu
dönem oldukça kalabalık olabilir • uzun ve samimi bir dost
luğun başlaması mümkün.
(-) (B) Birlikteliğinizde beklenmedik olaylarla karşılaşabilirsiniz
başkaları ile birlikte heyecanlı anlar yaşamanız mümkün
anlaşmazlıklar bu dönemde bir hayli yoğunluk kazanacaktır
anlaşılamamaktan yakınabilirsiniz.

•
•
•

Ay Düğümü - Neptün
( +) Birlikte çalıştığınız kişilerden veya konudan çok şey bek
lediğiniz bu dönemde daha esnek davranmanız iyi olacaktır •
başkalarının verdiği sözlere dikkat etmelisiniz çünki bu kişilere
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fazlasıyla ümit bağlamak sizin için iyi olmayacaktır • manevi
ilişkilere girme eğilimindesiniz • ilişkilerinizi gizli tutmak is
temeniz sizi biraz yoracaktır.
(-) (B) Birlik anlayışınızda eksiklikler olduğunu fark edeceksiniz
• çevrenizden üzüleceğiniz tenkitler alabilirsiniz • başkalarıyla
ilişki kurmadan önce yanlış yargıda bulunacağınızı düşünmek
gibi bir saplantıya düşebilirsiniz • bu dönem kesin kararlar ver
meseniz iyi olur çünkü yanılma payınız yüksektir • yakın
çevrenizde dönen bir entrikadan dolayı birisinden ayrılmak zo
nında kalabilirsiniz.

Ay Düğümü - Pluto
( +) Kaderinizi etkileyecek ilişkilere girebilirsiniz • yeni fikirlere
ve yeni gelişmelere hazırlıklı olmalısınız • çevrenizde et
kileyebileceğiniz bir çok kimse olacaktır • isteklerinizi
yaptırabilmeniz için başkalarından destek görüyorsunuz.
(-) (B) Birileriyle beraber ağır bir kaderi paylaşabilirsiniz • yakın
çevrenizden uzaklaşma veya uzun süreli ayrılma söz konusu ola
bilir • kısa bir dönem için sevdiğinizden ayrılmak zorunda ka
labilirsiniz • isteklerinizi ve beklentilerinizi açıkça söylemek ye
rine dolaylı tavırları tercih ediyorsunuz.

Q

Q

Ay Düğümü - Ay Düğümü
(+) (B) Bu dönemde size her konuda ilişki kurma yada
yakınlaşma imkanları doğabilir • yeni olanaklar ve fırsatlar
karşınıza çıkacaktır • iş veya mesleki yönde küçük başarılar ka
zanacaksınız • çevreniz genişleyebilir ve yeni kimselerle
tanışabilirsiniz • dostluklarınızı ilerletmek için uygun bir
dönemdesiniz.
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(-) Uzun dönemli ayrılıklar ve uzaklaşmalar görülebilir • bir top
lulukla birlikte üzücü olaylar yaşamanız olası • üzücü bir haber
alabilirsiniz • ani değişen çevre koşulları ile mücadele etmek zo
runda kalabilirsiniz.

Q

AS

Ay Düğümü - ASC
(+) (B) Çevrenizle iyi ilişkiler kurabilirsiniz • özellikle de grup
çalışmalarına girmeniz veriminizi arttıracaktır • tanışmalar bu
dönemde yoğunluk kazanacaktır • eski çevrenizden birisi ile
ilişkinizi tazeleyebilirsiniz • süre gelen ilişkilerinizin daha da
iyiye gitmesi söz konusu olacak.
(-) Birliktelik yaşamınızın zorlandığı ve kötüye gittiği bir dönem
• ayrılma veya terk etme gibi fikirlerin yüzeye çıktığı ve bu is
teklerinizi gerçekleştirme eğiliminde olduğunuz bir devredesiniz
• ilişkilerinizde yabancılaşma eğiliminiz fazladır.

Q

-

M:

Ay Düğümü - MC
(+) (B) Bireysel ilişkiler kurmak sizin için önem taşıyacak • aynı
fikre sahip kişilerle beraber olma isteğiniz ve beraber oluşturulan
konularda çaba harcama arzunuz yoğunluk kazanacaktır • he
defe ulaşmak için birleşme arzunuz ön plana çıkacaktır • ruhsal
ilişkileri eskisine nazaran daha yoğun yaşayacaksınız • ar
kadaşlar arasında nişan ve evlilik gibi konular gündemde olabilir.
(-) İdealleriniz konusunda süpheye düşebilirsiniz • mesleki zor
luklar sizi yıpratabilir • birlikten kopmak veya beraber
çalıştığınız kimselerden ayrılmanız olasıdır.
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TÜRKİYE'cleYAZSMTIUYGULAMALARI
SENEl.ml
1920
1921
1922
1923
1940
1940 - 1941
1942 - 1945
1 946
1947
1948
1949
1950
1951
1 962 - 1963
1964
1973
1974
1975
1978 - 1982
1983
1 983 - 1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1 992
1993

DÖNEM

SMifARKI

28 MART - 25 EKİM

+l

GMT + 3 Saat

03 NİSAN - 03 EKİM
26 MART - 08 EKİM
28 NİSAN - 16 EYLÜL
30 HAZİRAN - 05 EKİM
30 KASIM - 20 EYLÜL
31 NİSAN - 31 AGUSTOS
2 1 HAZİRAN - 30 EYLÜL
19 NİSAN - 04 EKİM
1 7 NİSAN - 02 EKİM
09 NİSAN - 01 EKİM
21 NİSAN - 07 EKİM
21 NİSAN - 06 EKİM
15 TEMMUZ - 02 EKİM
1 5 MAYIS - Ol EKİM
03 HAZİRAN - 04 KASIM
3 1 MART - 03 KASIM
22 MART - 03 KASIM
01 OCAK - 31 ARALIK

+l
+1
+l
+l
+l
+2
+l
+l
+l
+l
+l
+1
+1
+l
+l

GMT + 3 Saat
GMT + 3 Saat
GMT + 3 Saat

Ol AGUSTOS - Ol EKİM
02 EKİM - Ol KASIM
20 NİSAN - 28 EYLÜL
29 MART - 27 EYLÜL
29 MART - 27 EYLÜL
27 MART - 25 EYLÜL
26 MART - 24 EYLÜL
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ASTROLOJİ TÜRLERİ
GENEL TANITIM TABLOSU
Horoskop - Asıroloji

Makro Dünya
Horoskop

(

De,·leıler - H.
Politik - H.

Doğum - H.
(Kalıtım ile ilgili)

Bölgesel - H.

Şehirler - H.

,-----,
ı

1

Kabalistik
H.

'- - -

r

ı

1

--ı

1
1
1

L - - - -)

Esoıerik - i l .

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1
1

J

Hükümdarlar - H.

w
Ameliyat - H.
Riımik - H.

lrklar - H.

Saatlik - H.
Hasta için

Ülkeler - H.

Üreme - H.
Gebelik - H.

Meteorolojik - H.

(H
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•

Horaskop )

ASTROLOJİ GELİŞİM
TABLOSU
Omen - Astroloii
(Dabil rıklız kültürü)

Primitif
Zodyak - Asi roloji

Horoskop
Aslrolojisi

p

..-'--'-,

Uzak doğu
Astrolojisi

BİLGİSAYARLA ÇİZİLMİŞ YILDIZ HARİTASI ÖRNEGİ
Çizimler Graphic Astrology Programı ile yapılmıştır.
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ÖRNEK YIIDIZ HARİI'ASININ BİLGİSAYAR YORUMU

BİRİNCİ BÖLÜM: İÇİNİZDEKİ SİZ
Birinci bölümün yorumları kişisel özelliklerinizle ilgili olarak iki
kısma ayrılmıştır. Birinci kısım; kendi kendinizle nasıl
anlaştığınızı açıklar ki bunlar; egonuz veya istek gücünüz
(Güneş), duygularınızın oluşumu (Ay), öğrenme ve entellektüel
eğitiminiz, uyumunuz (Merkür), ilişkileriniz ve sosyal hayatınız
(Venüs), fiziksel enerjinizi ifade ve yönlendirmeniz (Mars) diye
sıralanır.
İkinci kısım ise; yaşamda deneyim kazandığınız durumlarla ne
kadar uyumlu olduğunuzu size anlatır, bunlar; mutluluğunuzun
kapasitesi Qüpiter), hayal kırıklığı ve kısıtlanmalara tahammül
edebilme kapasiteniz (Satürn), yaşadığınız çağın ruhsal değer
yargılarına olan ilginiz (Uranüs), yaşadığınız zamandaki özel sos
yal çevrelere uyum sağlama kapasiteniz (Neptün), ve toplumdaki
derin, yoğun yapısal değişikliklere uyum sağlamanız, toplumsal
ahlak ve toplumsal korunma ve değişim konusundaki dav
ranışlarınız (Pluto) dır.
GÜNEŞ
Güneş egonuzu ve istek gücünüzü tanımlar. Egonuz hayatınızda
gitmek istediğiniz yönü tayin eder bazen egonuz ve duygusal is
tekleriniz aynı yönde olur veya gerek egonuzun gerekse duy
gularınızın çizdiği yönler çatışmazlar. Ne yazık ki hayat her
zaman görüldüğü kadar kolay olmadığı için bazen tercihler yap
mak zorunda kalırız. Mesleğiniz için bazı ilişkilerinizden
vazgeçebileceğiniz gibi, gerçekten istediğiniz bir ilişkinin
yürümesi için mesleğinizden feda karlık etmeğe zorlanabilirsiniz.
Y E N G E Ç B U R C U (GÜNEŞ YENGEÇ DE)
22 Haziran 22 Temmuz
Yönetici gezegen Ay / Öncü / Su
Burçlar kuşağının (Zodyak) dördüncü burcudur. Duyguların ve
-
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bilinçaltının kullanımını sembolize eder. Yengeç insanları duy
gusal yönde çok hassastırlar ve onlar için hissettikleri önemlidir.
Yengeç insanları için en uygun söz "Ben hissediyorum" dur.
Yengeç burcu en güçlü su grubu elemanıdır. Yoğunlukta ev ve
aile ile ilgilidir. Bu burcun insanları koruyucu ve himayecidirler,
bu daha çok ev ve aile yaşamında yoğunlaşır. Çok hassas ol
dukları için en çok alaya alınmaktan korkarlar. Psikolojik, duy
gusal ve hislerinde çabuk zedelenebiler insanlardır, bu yüzden
kendilerine bir koruyucu duvar örmüşlerdir ve kendilerini
yanlızlığa çekerler. Bağlılıkları ile ünlüdürler, sadıktırlar. Yengeç
insanı için hayat ancak ailesini, evini veya sevdiklerini güvenceye
aldıktan sonra mükemmeldir. Para konusunda tutumlu insanlardır
ve her zaman bir kenarda acil dunım parası bulundunırlar.
Yaşamlarını güvenceye almak için riske atılmaları gerekiyorsa
buna girerler, fakat mümkünse başkasının parasını kullanarak
bunu yaparlar ve sorumluluk duyguları gelişmiş olduğu için bu
parayı çok dikkatli kullanırlar. Borcuna sadık birisidir ve
başkalarından da bunu bekler. Yengeç insanlarının iç dünyası
karmaşık ve geniştir, bazen çok güçlü görünürler, bazen de
çocuk kadar güçsüz olurlar. Genelde Yengeç insanları iyi ni
yetlidirler. Fakat Ay hareketlerine bağlı olarak çok değişken olur
lar. Bazen melankolik bazen kuşkucu bazen içe dönük, bazen
pasif, bazen de dışa dönük olurlar. Bunun yanında insanlara dip
lomatik davranırlar. Kendilerini kısıtlanmış ve başarısız his
settiklerinde kaprisli davranışlar gösterirler ve onlarla çalışmak o
an imkansızdır. Onların duygusal yönünü ve hislerini veya ge
nelde
yapılarını
anlamak
zordur,
bu
yüzden
çokça
anlaşılamamaktan yakınırlar. Yengeç insanları gittikleri her yerde
sevgi ve sıcaklık dağıtan kişilerdir. Bu insanların sevgi anlayışları
gelişmiştir ve sevdiklerini tamamiyle kendilerine saklarlar, onları
paylaşmak akıllarının ucundan bile geçmez, sevgileri hiç bitmez
kavgalar ve tartışmalar sırasında acımasız davranabilirler fakat
sevgilerini hiç kaybetmezler. Yengeç kadınlarının annelik duy
gtıları çok gelişmiştir, buna karşı erkeklerinde koruma içgüdüsü
ve aile reisliği duygulan gelişmiştir. Hafızaları çok güçlüdür
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özellikle duygusal yönden zedelendikleri bir olayı hiç unut
mazlar, bunu da kendilerine saklarlar. Evinde çok dikkatli ve te
mizdir, her şeyin düzenli olmasına özen gösterir. Görüntü onlar
için önemlidir, temiz giyinmek, güzel giyinmek ve takı takmaktan
hoşlanırlar. Onları yönlendirmenize izin verirler fakat kendilerini
baskı altında hissettikleri an kural tanımaz olurlar. Duygusal ezik
likleri ile karşılarındaki insanı yönlendirmeye çalışan huylan
vardır.
AY
Ay sızın duygusal yaşamınızdır. İstekleri; egonuzun istekleri
karşısındadır, mantık ve uygun olana karşı çıkar. Kişi olarak duy
gusal temelinizi, genel olarak insanlara, yaşamınız boyunca
karşılaştığınız durum ve deneyimlere nasıl tepki gösterdiğinizi
anlatır. Asıl ikametgahınızı, ev hayatınızı, genelde kadınlarla, özel
olarak annenizle olan ilişkinizi belirler. Aynı zamanda kendi
bebek ve çocuklarınızın yanında diğer insanların çocuklarıyla
olan ilişkilerinizi de belirler.
AY TERAZİ'DE
Yanlız yaşamaya eğilimli değilsiniz• Çok ihtiraslı olmasada ro
mantiksiniz • Duygusal uzlaşmadan nefret edersiniz • Başkaları
tarafından desteklenerek uyarılan başarılarınız vardır • Birlikte
çalışmaya isteklisiniz • Sevilmek ihtiyacı duyarsınız • Bazen ma
nevraları uygulamaktan çok planlamakta başarılısınız • Estetik
zevkleriniz vardır • İyi giyinmekten hoşlanırsınız • Kitap, sanat
ve müzikten hoşlanırsınız • Hukuk ve kanuni olaylarla or
talamanın üzerinde bir oranda uğraşırsınız • Zengin ye
meklerden hoşlanıyorsunuz.
MERKÜR
Merkür sizin genel entellektüel gelişiminizi, düşünce ve fi
kirlerinizi ifade etmenizi belirler. Başka şekilde söylersek; nasıl
düşündüğünüzü, iletişim kurduğunuzu, aynı zamanda bilgiyi
kabul etme istek ve kapasitenizi anlatır. Merkür bir anlamda da;
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gitmek istediğiniz yere ulaşım yollarından fiziksel ve zihinsel ola
rak hangisini seçeceğinizi tarif eder. Ulaşmak istediğiniz yere gi
derken, başka yollara sapar, hızlanır veya rahat mısınız, yada
bütün olasılıkları hızlandırır mısınız? Merkürün tüm etkilerini kav
rayabilmek için onun bulunduğu burç, ilişkide olduğu gezegenler
ve ev konumlan bir bütün olarak değerlendirilmeye alınmaktadır.
MERKÜR YENGEÇ'DE
Başkalarının fikirlerini almaya ve yansıtmaya yatkınsınız • Sezgili
ve çözümsellikden ziyade içgüdüselsiniz • Tarafsızlığınızı sez
gileriniz ile başarırsınız • Fikirlerinizi ifade etmeye ihtiyaç du
yarsınız • Öğrenme kabiliyetiniz duygusal olarak hazır olmanıza
bağlıdır.
VENÜS
Venüs yaşamınızdaki sosyal elemanları açıklar. Egonuzun, duy
gularınızın ve zihinsel yapınızı, sosyal davranışlarınızı ve diğer in
sanlara tepkinizi, aynı zamanda özel ilişkilerinizdeki tu
tumunuzun başarı veya başarısızlığını temsil eder. Venüsün
dunımu sizin değerinizi belirler, neyi kabul edeceğinizi,
hayatınızı daha iyiye götürmek için neyi kabul etmiyeceğinizi ve
bunlardan sakınrnanızı söyler. Bu yaşamınızın seviyesini belirler.
VENÜS İKİZLER'DE
Flörtcü, hafif meşrep birisiniz • Sosyal uzman olabilirsiniz •
Çeşitli, geniş ilişkilerin varlığından esinlenir ve ilişkilerinizi bu
örneklere benzetirsiniz • Sosyal olarak; zekice düzenlenmiş ilişki
ve iletişiminiz, fiziksel veya duygusal tatminlerinizden daha
önemlidir • Organizasyon düzenlemekte başarılısınız • Zeki bi
risiniz.
MARS

Mars, sızın işlem gücünüzü temsil eder. Bir makinenin
çalışmasının güçü ile karşılaştırılabilir. Bir makinanın nasıl veya
niçin çalıştığını anlamasak bile ne yaptığını görmek çok kolaydır.
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Sanki bir arabayı kullanmak, bir çamaşır makinesini çalıştırmak
veya özel olarak tasarlanmış bir projeyi uygulamak gibidir. Mars
egonuzu, duygulan, zihinsel kapasitenizi, sosyal tepkilerinizi ve
değerlerinizi yönlendiren enerjidir. Büyük isteğinize rağmen;
gerçekleştirecek enerjiniz azsa genellikle isteğinin gerçekleşmez.
Eğer ki isteğinizi gerçekleştirmek için bütün birikmiş duygusal
enerıınızı kullanırsanız isteyinizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer
doğum anında Marsın gücü egonuzu yönetirse, kişisel is
teklerinizden, hatta ahlaki değerlerinizden; mesleğinizden veya
uzun vadeli hedeflerinizden vazgeçebilirsiniz.
MARS BALIK'DA
Fiziksel enerjiniz duygusul durumunuz ile yönlendirilir • Teşvik
ederken kolaylıkla bambaşka bir konuya teşvik edilebilirsiniz •
Dikkat çekecek kadar yaratıcısınız • Soyut kavramları fiziksel
gerçeklere dönüştürme yeteneğine sahipsiniz • Tembelsiniz ve
harekete geçmede güvensizlik hissi duyarsınız.
JÜPİTER
Jüpiter sizin potansiyel gelişmenizi ve genişleme isteğinizi, fi
ziksel görünümünüzü, zihinsel büyüme gücünüzü, nıhsallığınızı
ve kişisel olmayan; elinizdeki malzemelerle ilgili, güç ve statü ko
nularındaki birikimlerinizi temsil eder. Jüpiterin temsil ettiklerini
tam olarak anlayabilmek için, bulunduğu ev, burç ve ilişkide
olduğu gezegenler değerlendirmeye alınırlar.
JUPİTER BAŞAK'DA
İdealizminiz
kontrol
edilemezse,
davranışlarınıza
ciddi
kısıtlamalar getirir • İdealleriniz bazen gerçeklerin dışına taşabilir
•
Kendi gelişiminiz ile ilgili olduğunuz kadar başkalarının
gelişimi ilede ilgilisiniz • Önemsiz şeylerin üzerinde fazlaca du
nıyorsunuz • Bu yönünüz aşırı detaycılığınızdan kaynaklanıyor •
Titiz bir yapınız var fakat yanlız kendi istediğiniz ve sevdiğiniz
şeylere
karşı
•
Düşüncelerinizi
toparlamakta
güçlük
çekebilirsiniz • Bu da detaycılığınızın bir sonucu olabilir • Sos-
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yal yönde faal ve hareketli olmak istersiniz fakat seçici dav
ranışlarınız sizi engelleyebilir • Başkalarının fikir ve görüşlerine
gereğinden
fazla
önem
vermeniz
sizi
bazen
kendi
düşüncelerinizden uzaklaşurabilir.
SATÜRN
Satürn büyük kısıtlama ve sınırlamalarla karşılaşuğımız alanlan
gösterir. Bu alanlar eylemlerinizi ve tepkilerinizi, değer
yargılarınızı, madde ile ilgili konuları, bilgiyi, iletişimi, aşk ve bu
gibi konuları kapsar. Satürn yaşamdan alacağınız desleri, ve
gerçek olanla, sizin gerçeğiniz arasında olabilecek çelişkiyi
gösterir. Satürn hayal gücü, ilham, nıhsallığınızı ve aşk hayatınız
için sahip olduğunuz olumlu güçleri redetmez veya azaltmaz
ancak sizin bunlara bir anlam ve yapı kazandırmanızı ister.
SATÜRN AKREP'DE
Taahhüt aluna ve borca girmek istemezsiniz • İsteklerinizi
gerçekleştirmek biraz zaman alır • Becerikli ve prensipleri olan
birisiniz • Suistimal edilmeye müsait bir tabiaunız var •
Başkalarının ölümünden gelen dezavantaj ve kısıtlamalar
yaşamınızı etkileyecektir.
URANÜS
Uranüs, sizin sosyal ve kişisel özgürlüğünüzü temsil eder.
Düşünce ve ifadenizdeki özgürlüğü ifade eder ki bazı zamanlarda
normal olarak kabul edilenlerden farklı olabilir. Uranüsün bir
burçtan diğerine geçmesi tahmini olarak 7 yıl aldığı için bu
dönemde doğmuş kişiler aynı etki altında olacaktır. Uranusün
aynı burca tekrar girmesi 84 yıl sürdüğünden aynı burçtaki
Uranüs insanları kuşaklarla birbirinden ayrılırlar. Uranüsün tüm
etkilerini anlamak için bulunduğu burç, ilişkide olduğu ge
zegenler ve ev konumları bir bütün olarak değerlendirilmeye
alınmaktadır.
URANÜS ASLAN'DA

Geleneksel kavramlara küstahlıkla meydan okursunuz • Bilimsel
araştırmalara yönelebilirsiniz yada araştırma konulan çokca il
ginizi çekecektir • Merhametlisiniz fakat sizi desteklemeyen ve
karşı çıkan kimselere oldukça acımasız davranabilirsiniz.
NEPTÜN
Neptünün bir burçta geçirdiği süre 1 3 senedir. On iki burcun
tamamını 164 senede geçerek yörüngesini tamamlar. Neptünün
aynı burçta tekrardan görünmesi 164 senelik bir süreyi kapsadığı
en iyi nesiller ve tarihi olaylar gözlemlenerek anlaşılabilir.
Neptünün temsil ettiği alanlar sizin soyutu anlama ve yaratıcı
hayal gücünüzün bulunduğu alanlardır. Aynı zamanda ha
yallerinizin ve hayal kınklıklarınızın olduğu alanlardır. "Herşey
herzaman göründüğü gibi değildir" diye de açıklayabiliriz. Sizin
şuur altınızı, rüyalar ve gerçek dışı planlarınızı temsil eder. Aynı
zamanda sizin
mhsal olduğu kadar zihinsel yenilgilerinizi
suçluluk duygunuzu ve kendinize olan zalimliğinizi anlatabilir.
Ayrıca hastalık ve zalimliğe uğramanızı terk edinmişliğinizi veya
yetim kalmanız, yalnızlık ve tecrit edilmişliğinizdeki kendi so
rumluluklarınızı tanımlar.
NEPTÜN TERAZİ'DE
Çok çabuk fikir değiştirebiliyorsunuz • Bu sizin aşırı iyimser
olmanızdan kaynaklanıyor • İki kişiyi de aynı anda haklı
görmeniz olayların içinden çıkmanızı güçleştirebilir • Sa
mimisiniz fakat idealist düşünceleriniz her şeyden önce gelir •
Kendinizi başkalarının yerine koyarak düşünmeyi iyi be
ceriyorsunuz • Bu yüzden doğmlar ve yanlışlar arasında gidip
gelmeniz mümkün • Bu da karar vermenizi geçiktiriyor •
Önemli bir idealiniz olmadığı sürece; ki evlilik de önemli ide
allerinizden birisidir, tembellik ve dağınıklılığa çok yatkınsınız •
Uyumlu bir yuva kurma hayaliniz her zaman vardır.
PLUTO
Plutonun bütün burçları geçerek yöıiingesini tamamlaması 248
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yılda olur. Yörüngesindeki değişikliklerden dolayı her burçta
geçirdiği süre 12 yıl ile 32 yıl arasındadır. Tıpkı atom enerjisinde
(ki pluto tarafından yönetilir. ) olduğu gibi pluto enerjisinin
varlığı ve yönü kullanılana kadar asla görülmez. Plutomın ko
numu nesillerin karekteristliklerinin imgelenmesi ve tarihi önem
taşıyan olayların yonımlanması ile ortaya konur. Pluto, gücünü
kontrol etmek istediğiniz yoğun enerji ve alanları temsil eder.
PLUTO ASLAN'DA
Çevrenizi yaptığınız yenilikler ve süprizlerle etkilemek istersiniz •
Bu yakın ilişkilerinizde de böyledir • Eli açık ve bonkör
sayılırsınız • Güç kazanmak sizin için önemlidir • Yatırımlarınız
ve girişimleriniz para kazanmaktan daha çok mevki ve güç elde
etme yönündedir • Bilinçsiz bir cesaretiniz var • Bunun yanında
adalet anlayışınız çok gelişmiştir • Kendinizi her zaman daha
yüksekte görüyorsunuz bu yaklaşımınızla bazı kimselere aşırı ki
birli gelebilirsiniz.

İKİNCİ BÖLÜM : DIŞINIZDAKİ SİZ
İkinci bölüm Horoskopun 1 2 evini anlatır. Bunlar yaşamın 1 2
alanında günlük olarak davranışlarınızın nasıl düzenlendiğini
gösterirler.
Birinci bölümde özetlendiği gibi, sadece size ait olan özgün
yaşamınızı, bu yaşam alanlarında hangi tepkilerle nasıl idare ede
bileceğinizi öğreneceksiniz.
l . EV
Birinci ev ve birinci evi yöneten yıldız aynı zamanda ascendant
veya yükselen burcunuz olarak tanımlanan; sizin dış kişiliğiniz,
yüzünüz ve vucut yapınız gibi bazı fiziksel özelliklerinizi ve be
lirli ölçüde, sinirli, gergin ve aşın hoşgörülülüğe sağlığınızın tep
kisini tanımlar.

YÜKSELEN BURÇ YENGEÇ ( 1 . EVDE)
Başarana kadar amaçlarınızı söylemekten nefret edersiniz • Daha
yaşlı veya daha olgun yada otoriter bir kimseyle evlilik ya
pabilirsiniz ama bundan duyduğunuz pişmanlığı güçlü
görünmenin arkasına saklar�ınız • Kalbiniz neredeyse eviniz ora
dadır • Kuvvetli beslenme içgüdünüz vardır ve bakılmaya ihtiyaç
duyarsınız • Kabul edilebilmek için son modayı takip edersiniz
ve edenlerden fazlaca etkilenirsiniz • Yemek pişirmede be
ceriklisiniz • Dizayn ve mimarlığa ilginiz vardır • Yuvarlak bir
surat, açık renk ten, hassas bir deri, kellik yada tam tersi
gürsaçlar gibi göze batan özelliklere sahip olabilirsiniz • Yapınız
kolaylıkla birşeylerin müptelası olmaya uygundur.
URANÜS l . EVDE
Münakaşacı bir yapınız var • Doğnı olmasa da hemen her ko
nuda muhalefet yapmaktan hoşlanırsınız • Kişisel özgürlük ister
ama onunla kendi başınıza pek birşey yapamazsınız • Yerinde
duramayan hareketli birisiniz • Değişken karaktere sahipsiniz •
Ne yapacağınızı tahmin etmek zordur • Nadiren çok şaşırırsınız
• Toplumun belirli bir kısmıyla beraber fakat geri kalanıyla
ilişkisizsiniz.
2.EV
Madde ile ilgili olan ilişkilerinizi düzenler. Parasal kazançlarınızı
nasıl idare edeceğinizi ve kazançları sağlayabileceğiniz olası yol
lan anlatır. Ayrıca yaşamınız boyunca saptanmış değerleri ve
öncelikleri gösterir.
ASLAN 2. EVDE
Hemen her konuda avantajlar kazanmayı amaçlarsınız • Para,
güç ve önemli arkadaşlarınız olur • Çok cömert veya iyiliksever
olabilirsiniz • İstedikleriniz genelde çok büyük şeylerdir •
Eğlence veya tatil ve boş zaman endüstrisinden gelir elde ede
bilirsiniz.

PLUTO 2. EVDE
Yoğ1.ın arzularınız vardır • Birşeyin üzerine o kadar düşersiniz ki
geri kalan herşey anlamsızlaşır • Başkasına sahip olabilmek için
bir şeyi zor bırakırsınız • Kuvvetle zenginliği eşit tutarsınız • Mal
ları, değerleri ve öncelikleri tekrar düzenlemek için yeni
başlangıçlara ihtiyacınız vardır.
JUPİTER 2. EVDE
Kendi başınıza başarmayı seversiniz • Genellikle para ile ilgili
meselelerde kendinizi fazla sıkmaz ve rahat olursunuz • Yabancı
ülkelere seyehat etmekten ve alışveriş yapmaktan hoşlanan bi
risiniz • Danışmanlık, yayıncılık, tiyatro, eğitim, spor veya din ile
ilgili konularda çalışmanız mümkün • Cömertsiniz, büyük
meblağlar harcamak için iyi bir gelir sahibi olmak istersiniz.
JUPİTER kare SATÜRN
Kabul edilmiş fikirleri aktarmakta zorlanmazsınız çünkü ideolojik
konuşmalara katılabilmek için enerji ve azime sahipsiniz •
Dünyaya değerli insan kazandırmak için çalışırsınız • Fakat ge
nelde fikirleriniz başkalarının etkisinde kalır.
JUPİTER sextil NEPTÜN
Ruhsal yönden gelişme fırsatınız olur • Sanatsal becerinizi
geliştirmek istersınız • Bilinmeyene ve mistik olaylara
eğilimlisiniz • Hastahane ve hapishane gibi kısıtlayıcı ortamlarda
azınlık gruplarla birlikte gelişme sağlayabileceğiniz fırsatlar
çıkabilir • Adaletlisiniz ve çevrenizdeki kimseler bu konuda size
güvenirler.
JUPİTER birleşim PLUTO
Bu açı size düşündüğünü yapabilme kabiliyeti verir • Ayrıca in
sani hedefler güdersiniz • Sizde genelde yüksek derecede kon
santrasyon yeteneği vardır • Önderlik vasıfları ve bu vasıfları en
iyi şekilde kullanma kabiliyeti sizin özelliğinizdir • Evrenin ve
doğanın gizlerini keşfetmeye isteklisinizdir • Çözümsel ve
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araştırıcı bir yapıya sahipsiniz • Kişilerin fiziksel ve nıhsal du
nımları hakkında fikir üretebilirsiniz • Önderlik yeteneğiniz
vardır • Güncel yaşamınızda pratik olarak kullanabildiğiniz
sürece mistizme ve metafizik olgulara eğilimlisiniz • Yaşamınızda
belirli dönemler zorluklar ve krizlerle geçecektir • Yaşamınızdaki
önemli krizleri atlatmak için yeterince gücünüz vardır • Siz bu
krizleri kolay atlatabilen birisiniz • İnsanların davranışlarını
önceden bilebilen iyi bir gözlemcisiniz.
3.EV
Sizin zihni dunımunuzu, entellektüel gelişiminiz, kendinizi ifade
ve iletişiminiz, erken eğitiminiz, mekanik hünerler ve
ustalıklarınızı, yerel ulaşımınızı ve halen içinde bulunduğunuz
çevreyi komşular ve kardeşlerinizi anlatır.
BAŞAK 3. EVDE
İlgi alanınız iletişim ve taşımacılık olabilir • Yazar, öğretmen,
yayıncı, satıcı, seyahat, dizayn veya mühendislik konularında
başarı sağlarsınız • Yakın çevrenizle, özellikle komşu ve
kardeşlerinizle iletişiminizin kuvvetli olması aranızda sık sık zi
yaretler yaratır • Dedikoducu yanınız da vardır • Sezgisel
anlayışınızı iyi yönde kullanmayı öğrenmelisiniz.
AY 3. EVDE
İlkokul eğitimi kardeşler veya halkla ilişkilerde başarılı ola
bilirsiniz • Duygularınızı anlatma ihtiyacı duyarsınız ve bunu dik
katli yapmanız gerekir • Başkalarının fikirlerini yansıtmaya
yatkınsınız • Evinize yakın çalışmayı tercih edersiniz • Bilgiyle
uğraşmaktan hoşlanırsınız.
AY kare MERKÜR
Çevreniz tarafından anlaşılmak için zor engeller aşmalısınız •
Hafızanızın iyi olduğu söylenemez, fakat sizin için önemli bir
şeyi kesinlikle unutmazsınız • Genelde haberleşme konusunda
zorluklarla karşılaşırsınız • iletişimi engelleyen öğrenme yada fi-
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ziksel bir bozukluğunuz olabilir.
4.EV
Gayrimenkullerinizi, halen oturduğunuz evi genel olarak aile
hayatınız, genç yaşlarınızda çevre şartları ile ilgili ve ebe
veynlerinizle, genellikle annenizle olan deneyimlerinizi açıklar.
TERAZİ 4. EVDE
Güzel görünmek ve toplum içinde uyumlu olmak için elinizden
geleni yaparsınız • Kendi şehrinizden biriyle evlilik yapabilirsiniz
• Dışarda eğlenmekten çok evde eğlenmeyi seversiniz • Emlak
işleri, heykelcilik ve iç dekorasyona ilgi duyarsınız • Yemek
pişirme yeteneğinizi ortaya çıkardığınızda oldukça başırılı bir ahçı
olabilirsiniz.
·

NEPTÜN 4. EVDE
Hemen her konuya çok çabuk adapte olabilme yeteneğiniz vardır
• Ebeveyinlerle ilgili sonınlarınız olabilir • Sinirsel gerginlikler
veya nıhsal sonınlar yaratabilecek maddelere bağımlı olabilirler •
Aile büyükleriniz bazı sırlarla ilişkili olabilirler • Onlarla ilgili sık
olmamakla birlikte önemli sonınlar yaşayabilirsiniz.
5 . EV
Sizin yaratıcılığınız ve hayal gücünüzü eğlencenizdeki ka
pasitenizi, ne tür eğlence ve boş zaman faaliyetlerine ilginiz
olduğunu, aşk maceralarını, çocukları ve bahis için zar atmada, at
yarışları için bahislerdeki tahminsel rizikoları anlatır.
AKREP 5. EVDE
Yaratıcılığın dışa vunımundan hoşlanırsınız • Çocuğunuzu veya
sevgilinizi duygusal olarak kullanma olasılığınız var • Alçak
gönüllü ve munis gözükebilir fakat kuvvetli benliğinizle bazen
mağnır, bazen gunırlu olabilirsiniz.
SATÜRN 5. EVDE

Başkasının çocukları, ebeveynlerinin ölümü veya ayrılmasından
doğan sommluluklar taşımanız mümkün • Çocuklar büyüdükçe
tatmin edici olan ilişkileriniz, aşkınız etkilenecek ve daha çok
içinize kapacaksınız • Kendinizi bağışlamaz ve cezalandınrsınız.
SATÜRN trin URANÜS
İleriyi görüşünüz sizi genellikle sağlıklı ekonomik ortamlarda ve
düşük kayıplarla çalışabilir konumlara getirecektir • Liberal fi
kirleriniz
vardır
•
Yaşamınızda
mantıklı
değişimler
karşılaşabileceğiniz muhtemel risklerinizi ortadan kaldıracaktır •
Şüpheci yanınız size bir çok konuda yardım edecektir • Zarar
görebileceğiniz olayları çabuk hissedebilir ve kolaylıkla at
latabilirsiniz.
SATÜRN kare PLUTO
Öfkeli bir yapınız var • Kuvvetli ve güçlü kişilerin etkisinde faz
lasıyla kalırsınız • Bu kişilerde ve olaylarda hiç hile ol
mayacağına inanırsınız • Böylelikle bu tür insanlar tarafından
kullanılma riskiniz her zaman olacaktır • Bu riski farketmeniz
uzunca bir zamanınızı alır • Yeninin cazibesi çok çabuk yok olur
ve siz gerçeklere çabuk dönersiniz • Olayların veya ilişkilerin
gelişimi menfaatlerinize uygun yapıda olmadıkca güvensizlik
veya işbirliğine karşı isteksizlik hissedebilirsiniz • Kendi men
faatinizi gördüğünüzde başkalarının çıkarlarını konırsumız • Bu
konuda net düşünceler oluşturmak sizin için zordur • Bu ne
denle çabuk yönetilen biri olabilirsiniz • Kızgınlığınızı ve
öfkenizi nadiren dışa yansıtırsınız.
6.EV
Sizin işinizi, üstlenilmiş veya üstlenilmemiş dünyevi gündelik iş
sonınlarınızı, birlikte çalıştıklarınızı, sağlık evcil hayvanlarla ve
profesyonel kapasitenizle sizin alt kademenizde çalışan doktor,
avukat, kuaför ve bunun gibi kişileri açıklar.
YAY 6. EVDE

İş hayatınızda oldukça iyi fırsatlarla karşılaşırsınız • İşlerinizde
kişisel özgürlük ve geniş imkanlar ister veya kendi işinizi kur
mayı amaçlarsınız • İşiniz satıcılık, seyahat, yayıncılık, spor,
danışmanlık, hukuk, öğretmenlik veya sanatla ilgili olabilir •
Hayvanları çok seversiniz • Yabancı bir ülkede iş imkanı
doğabilir.
7.EV
Olası evlilik durumunuz, her türlü ortaklığı genel olarak diğer in
sanlardan (aile üyesi veya yakın arkadaş olmaya) göreceğiniz
saygıyı anlatır. Ayrıca yasal sorunlarınızı ve diğer insanlarla
yüzleşmenizi açıklar.
OGLAK 7. EVDE
Evliliğiniz para veya statü kazanmak amacıyla olabilir • Tu
haflıklarınız vardır bunlar sabit veya uzun süreli olabilirler, fakat
karakteriniz aynı zamanda kısıtlı ve bulanıktır • Açık kalpli
ilişkiler kurmanız zordur • Başkaları tarafındın otorite olarak
görülürsünüz.
8.EV
Ölümü, vergileri sizde kalan borçları maddesel ve maddesel ol
mayan mirası, servetleri beceriklilikle kullanılmasını, seks ve ih
tirasınızdaki derinliği ve sırlarınızı anlatır.
KOVA 8. EVDE
Gizli olaylara ilgilisiniz • Yaşam, ölüm ve evren sizin için bir gi
zemdir ve siz bu gizemdeki yerinizi merak edersiniz •
Araştırmacı ve teknolojik becerilere sahipsiniz • Finans, gelirler,
borsa ve bankacılığa ilginiz vardır.
9.EV
Sizin üniversite ve mezuniyet sonrası eğitiminizi yayınlarınızı,
geniş kitlelere ulaşmanızı, yabancı ülkelere seyahatlerinizi ve ya
bancı insanlarla ilişkilerinizi, dine ve felsefeye ait görüşlerinizi,
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kültürel araştırmalarınızı, mahkeme kararlarını ve kanunlarla
ilişkilerinizi anlatır.
BALIK 9. EVDE
Zihnin yönden hassasınız, bazen zeka karışıklığı yaşarsınız • Din
ve nıhsallığa eğilimlisiniz • Yabancı bir ülkede yada yabancı bi
riyle düş kırıklığı yaşamanız olası • Mahkemeler ve dış ülkelerle
ilişkileriniz sır gerektirebilir.
MARS 9. EVDE
Yüksek öğretim veya özel eğitimle ilgilenen, özel ilgi alanları po
litika, spor, felsefe, din, sosyoloji, sanat, yayıncılık, yabancı
çalışmalar yada yabancı seyahatleri yoğun olan birisi olabilirsiniz
• Fikirleriniz gerçek dışı veya fanatik olabilir.
1 0.EV
Mesleğinizi, uzun vadedeki hedeflerinizi nasıl tanımladığınızı, sizi
denetleyenleri ve sizin üstlerinizi, nüfuzu olan kişileri, ebe
veynlerden birini ki, bu genellikle babanızdır, size anlatır.
KOÇ 10. EVDE
Hırslısınız • Kendinizi geliştirirsiniz • Halkın veya toplumun il
gisini ararsınız • Saldırgan bir yapınız var • Genelde kendi
başınıza çalışırsınız ve kendi işinizi kendiniz yaparsınız • Ev
liliğiniz varsa işinizle daha çok ilgilendiğinizden uzaklaşma
eğilimindesiniz, yoksa evliliği düşünmeniz zor olabilir çünkü
kendinizi işinize ve mesleğinize kaptırmışsınızdır • Ebe
veyinlerinizden birisini kaza sebebiyle kaybetmiş olabilirsiniz
veya üstünüzde baskı uygulayan ebeveyinleriniz olabilir.
1 1 .EV
Arkadaşlarınızı, bulunduğunuz gnıpları ve organizasyonları arzu
ve ümitlerinizi, mesleğinizden veya kendi kendinize (işinizden
kazanılmış para dışında) kazandığınız parayı anlatır.
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BOGA 1 1 . EVDE
Sosyalsiniz • Sabit ilişkilerinizi kişisel kazanç için kullanırsınız •
Bir arkadaşınızla evlenebilirsiniz • Eski sevgililerinizle arkadaş
kalabiliyorsunuz • Vakıf yöneticisi, diplomat veya uluslararası
mali uzmanlık konularında başarılı olabilirsiniz
VENÜS 1 1 . EVDE
Sosyal birisiniz • Bir çok arkadaş ve tanıdığınız vardır • Ar
kadaşlarınızı kişisel kazanç olarak kullanabilirsiniz • Bir çok
kulübe ve organizasyona üyesiniz • Bir arkadaşınızla ev
lenebilirsiniz • Başarılı bir eğlence yöneticisi olabilirsiniz • Be
cerili bir diplomat veya uluslararası finans uzmanı olabilirsiniz.
VENÜS kare MARS
Sosyal yönden bazı sıkıntılar çekebilirsiniz • Aşk maceralarınız
herşeyden üstün olmalıdır, bu yönde kendinize oldukça
güvenirsiniz • Sanat veya müzik konularında oldukça atak ve
hırslı davranma eğilimindesiniz.
VENÜS trin NEPTÜN
Sosyal ilişkilerde şanslı birisiniz • İlgili olduğunuz kadar sabırlı
değilsiniz • Müzik zevkiniz gelişmiştir • Sanatla yakından il
gilenirsiniz • Dizayn ve tasanın beceriniz olabilir • Aldatıcı fi
ziksel ilişkiler kurabilirsiniz.
VENÜS sextil PLUTO
Çözümsel kabiliyetiniz var • Sezgisel potansiyeliniz yüksek •
Gizli projelere eğilimlisiniz • Çok fazla tedbirli ve dikkatli dav
ranıyorsunuz, ancak yine de davranışlarınızın akıllı bir
gözlemcisisiniz • Sosyal çevrenizde saygın ve aranılan birisi
olmak istersiniz.
1 2.EV
Bilinç altınızı, rüyalarınızı, geçmişinizi siz farkında olmadan size
zarar vermek isteyen ve isteklerinize karşı tavır koyan insanları,
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kayıplarınızı, hastane ve
yalnızlıklarınızı hazırlar.

hapishane

gibi

kısıtlamaları

ve

İKİZLER 1 2 . EVDE
Fikirlerinizi ve görüşlerinizi kendine saklamayı yeğlersiniz • Ses
siz ortamlarda daha iyi düşünürsünüz • Bilinçaltı, rüyalar ve his
lerle ilgili fikirler her zaman mantık üzerine değil bazen içgüdeler
üzerine oturtulmuştur • Çıktığınız kişinin birden çok işi veya
mesleği olabilir.
MERKÜR 1 2 . EVDE
Fikirlerinizi kendinize saklarsınız • Sessiz bir ortamda daha iyi
düşünürsünüz • Fikirleriniz genel ve mantıktan çok içgüdüseldir
• Hayırsever kuruluşlar, hastahaneler veya hapishaneler ile il
gilenir, geçmiş, bilinçaltı, rüyalar veya gizli olaylara yakından ilgi
duyarsınız.
MERKÜR trin MARS
Enerjiksiniz ve gayretlisiniz • Çevrenizde gelişen her bir şeyin
parçası olmak istersiniz • Sıkıcı işlerden veya monoton tekrar
eden olaylardan hoşlanmazsınız • Entellektüel meydan okumalar
ararsınız • Mekanik beceriler belirgin özelliğinizdir.
GÜNEŞ 1 2 . EVDE
Gizli şeylerden ve bilinç altından etkilenen bir yapınız var •
Geçmişten çok etkilenmişsiniz • Sessizlikte veya deniz kenarında
çok daha iyi çalışırsınız • Hapishane, hastahane veya yardım ku
nıloşlannda
çalışmaya
eğilimlisiniz
•
Dans
etmekten
hoşlanırsınız • Sırlara veya gizli ilişkilere ilgi duyarsınız.
GÜNEŞ birleşim MERKÜR
Düşünce ve fikirlerde aşırı derecede kendinizin etkisinde
kalırsınız • Bazan sabit fikirli denebilecek düzeyde olursunuz •
Öğrenme kişisel zevkleriniz ile sınıı1andırılrnıştır • Başkalarının
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fikirlerini sizinmişler gibi göstermeye eğilimlisiniz • Bazen ken
dinizi, konuşmaya kaptırırsınız • Konuşurken bile çok süratli
düşünebilirsiniz • Konuşmak, yazı yazmak ve genel iletişim konularında
yaratıcı
olabilirsiniz
•
Çoğunlukla
bireysel
düşünürsünüz
•
İnsanları
düşündüklerinizle
etkilemeye
çalışırsınız • Kendinizi objektif olarak değerlendiremezsiniz bu
yüzden eleştirilere pek açık sayılmazsınız.
GÜNEŞ trin MARS
Kendinize güveniniz rekabetçi nıhunuzu azaltır • Karşı cinsle
uyumlu ilişkiler kurabilen ve rahatlıkla iletişim kurabilen birisiniz
•
Enerjik ve çalışkan birisi olduğunuz söylenebilir •
İyimserliğinizi kaybetmeniz oldukça zordur • Başkalarına
oldukça zor gelen şeyleri kolay yapabilirsiniz • Pratik oluşunuz
çevreniz tarafından taktir göriir.
GÜNEŞ trin SATÜRN
Talih sadece şansla gerçekleşmez birazda kazanılmalıdır • Bu
kişiler kendi fırsatlarını çok çalışarak ve iyi hazırlanarak ya
ratmalıdırlar • Emeğinizin karşılığını mutlaka, geç de olsa
alırsınız • aile içinde erkeklerle ve yaşlı kimselerle daha rahat ve
iyi anlaşıyorsunuz.
GÜNEŞ kare NEPTÜN
Problemlerinizin niçin ve nasıl varolduğunu açıklamakta zorluk
çekersiniz • Olayların kaynağını öğrenmek mümkündür fakat
size zor gelecektir • Detaylan kavramaktan çok konunun özetini
algılamayı tercih edersiniz.
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