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INTRO
Sevgili Danışan,
Analizlerinde

astrolojinin

sunduğu

olanaklardan

da

yararlandığı bilinen ünlü psikiyatr Jung’un bir tanımı
vardır; ‘’Bir insanı eşsiz yapan başından geçenlerdir.
Deneyimlerimiz, tüm parçaların birbiriyle uyumlu olduğu
bir modeli oluşturmak üzere hayatımıza girerler. Ve
yaşam

devam

ettiği

sürece

bu

parçalar,

önceden

belirlenmiş bir tasarıma uygun olarak birer birer yerlerine
oturur’’
İşte astrolojinin asırlardan beri yapmaya çalıştığı, Jung’un
bahsettiği bu modelin değişen yer ve zaman koşullarına
göre aldığı görünümü tanımlamaktır. Modelin işleyişini
belirleyecek olan ise kişinin tutumudur.
Başka bir deyişle; Yıldızlar, yola ışık tutar ama yolu
yürüyecek olan kişinin kendisisir. Umarım, yol karanlığa
büründüğü zamanlarda bu analizdeki birkaç cümle küçük
de olsa bir ışık yakar kalbinde…

Yolun açık olsun!
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NATAL ANALİZLER
Evrenin

mimari

tarafından

oluşturulmuş

eşsiz

bir

tasarımdır her bir insan; tıpkı eşi benzeri olmayan bir kar
tanesi gibi… Kişisel doğum haritası ise, bu tasarımın iki
boyuta indirgenmiş bir tasviridir.

KİMLİK KARTI
Güneş

Burcun

belirleyen

Başaktır.

Güneş’in

Gerçek

yanısıra,

kimliğini

düşünme

ve

düşüncelerini yansıtma biçimini temsil eden
Merkür ve zevk ve beğenilerini temsil eden
Venüs

de

Başakta

yer

almaktadır

ve

üç

gezegen

birbirleriyle kavuşum halindedir.
Başka bir deyişle fikirlerin, zevklerin ve davranışların bir
bütünlük içindedir. Kavuşumun Başakta yer almasına
bağlı olarak; senin titiz, düzenli, dikkatli, zor beğenen,
temizlik, sağlık, toplumsal davranış ve estetik konularında
kendi standartlarına sıkı sıkıya bağlı kalan, sağduyulu ve
kuralcı bir yapıda olman beklenir.
Sade ama daima şık ve uyum içinde giyinmen, tertemiz
ve muhtemelen mükemmel ütülenmiş kıyafetleri tercih
etmen, her konudaki beğenilerini ve kararlarını çok zor
değiştirmen olasıdır.
Pratik bir insansın. Yararlı, uygulanabilir ve sistematik
olan şeyleri seviyorsun. Yaptığın her işte mükemmel bir
sistem oluşturmak ve hep bunu takip etmek isteyebilirsin.
Merkür haritanda geri gittiği için, hızla değişen ortamlara
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adapte

olmakta

zorlanman,

karar

almakta

yavaş

davranman, bir düşünceyi şekillendirmek ve tam istediğin
gibi ifade etmek için zamana ihtiyaç duyman olasıdır.
Haritadaki enerji seviyesini belirleyen Mars da geri gittiği
için, düşüncelerini hayata geçirmek konusunda da ağır
davranabilir,
edebilirsin.

herşeyi

Hatta

sindire

ortak

sindire

yapılan

yapmayı

işlerde

tercih

başkalarının

ritmine ayak uydurmakta zorlanman beklenir.
Kişinin dış dünyaya gösterdiği yüzünü belirleyen Yükselen
Burç, senin doğum anında Kova’ya yerleşmiştir. Kova,
burçlar kuşağının en eksantrik üyesidir. Meraklı bir oğlan
çocuğudur. Yeni ve özgün olan herşey onun ilgisini çeker.
Bu durumda senin teknoloji, yeni buluşlar, farklı düşünce
sistemleri, değişik insan toplulukları gibi birçok konuda
bilgi sahibi olmaktan ve konuşmaktan büyük zevk alman
beklenir. Başkalarına tuhaf gelen uygulamalar, sana tuhaf
gelmeyebilir, hatta Güneş Burcun Başağın da etkisiyle,
kimsenin denemediği için bilmediği ve tuhaf bulduğu
şeyleri,

deneyip

yararlı

veya

anlamlı

bulduğun

için

benimsemen ve alışkanlık haline getirmen olasıdır.
Yükselen Kova’nın iki yöneticisinden bir olan Satürn 4.
Eve, diğeri Uranüs ise 8. Eve yerleşmiştir. Bu nedenle
davranışlarını

belirleyen

bileşenler

arasında

çarpıcı

zıtlıklar vardır. Senin zaman zaman hem kendi içinde
karmaşa ve çatışma yaşaman hem de çevrenle ters
düşmen mümkündür.
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Birinci

Ev

yöneticisinin

4.

Eve

yerleşmesi

geleneksel

bağlara, aile kökenine, ailevi değerlere düşkünlük, aileyi ve
özellikle anneyi yüceltme anlamına gelir. Söz konusu
yöneticinin Satürn olması ise, babanın daha sert bir figür
olduğuna, baba ile ilişkinin soğuk ve mesafeli olduğuna,
çocukluk döneminin kısıtlayıcı bir ortamda geçtiğine işaret
eder.
10. Ev’deki Ay nedeniyle, kişisel değerlerinin oluşumunda
annenin düşünce

ve davranışlarının büyük bir etkisi

olduğu söylenebilir. Ancak annene olan bağlılığın o derece
artabilir ki, bazen onu memnun etmek için kendinden
aşırı fedakarlıkta bulunmaya kalkabilirsin.
10. evde Neptün’ün bulunması da, senin zaman zaman
ailenden

olan

insanları

memnun

etmekte,

onların

beklentilerine uyum sağlamakta çok zorlandığına işaret
edebilir.
Özetle senin, aile sıcaklığına büyük değer verdiğini, aile
ocağının temsil ettiği değerleri yücelttiğini, ancak babana
saygı göstersen ve kurallarına boyun eğsen de, onunla tam
anlamıyla

bağdaşmakta

zorlandığını

ve

onun

bazı

tutumlarını çok sert bulduğunu, anneni memnun etme
çabasının ise bazen seni ikilemde bıraktığını düşünebiliriz.
Öte yandan Kova’nın modern yüneticisi olan Uranüs 8.
Evdedir.

Sekizinci

başkalarının

ev

değişim,

kaynaklarını

dönüşüm,

temsil

eder.

cinsellik

ve

Sıradışılığın

temsilcisi Uranüs’ün bu evde yer alması, baba evinin
sınırları içinde geleneklere ve kurallara göre oynasan da,
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kalbinde

bir

asi

barındırdığını

ve

aslında

herşeyi

değiştirmek arzusuyla yanıp tutuştuğunu gösterir. Klasik
davranış

modelleri

ve

erkek-kadın

anlamsız göründüğünü söyleyebiliriz.

rollerinin

sana

Bu durumda senin

de babanın izinden gitmen, onun işini devam ettirmen,
aile çevresinin desteklediği yaşam kalıpları içinde kalman
beklenmez.
Uranüs’ün Yükselen Noktası, Mars ve Satürn ile yaptığı
üçgen açılar, senin kendi yolunu çizmek ve farklılaşmak
konusunda çok kararlı ve planlı davrandığına işaret eder.
Kendin olma hakkı senin için çok önemlidir. Bu hakka
sahip çıkmak için, gerektiğinde zorluklara göğüs germen
ve bazı ödünler vermeyi göze almış olman mümkündür.
Mesleğini de, kendine farklı bir yaşam alanı açmayı
düşünerek seçmiş olabilirsin.
Haritanda 3. Evi Koç Burcu kesmektedir. Koç’un Yöneticisi
olan Mars ise 1. Evdedir.

3. Ev ifade evidir. Aynı

zamanda kardeşler, yakın akrabaları da temsil eder. Bu
konum

kendini

ifade ihtiyacının çok güçlü olduğunu

gösterir. Çevrenle ters düşmek pahasına fikirlerini ortaya
koymak isteyebilirsin.
Mars’ın Kova’da olması da ideallerini ve inançlarını büyük
bir tutkuyla savunacağına işaret eder. Sosyal ortamlarda
dünyanın

gidişatı

ve

insanlık

meseleleri

konusunda

konuşmaktan, ya da bilimsel ve teknolojik gelişmeleri
takip etmek ve bu tarz sohbet ortamlarına girmekten çok
zevk

alabilirsin.

Ahbapça

gevezeliklere

kendini

fazla
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kaptırman hatta biraz dedikoduya düşkün olman da
mümkündür 
Maddi ve manevi değerlerini temsil eden 2. Evin Balık
Burcu etkisinde olduğunu ve Balığın modern yöneticisi
Neptün’ün de, klasik yöneticisi Jüpiter’in de 10. Evde
olduklarını
manevi

görüyoruz.

bileşenler

şekillenmektedir.
değerleri

8.

Senin

ve

insanlık

Evdeki

önemsemeyen

değerlerin

daha

idealleri

Uranüs’ün

yaklaşımı

da

ziyade

çevresinde

klasik
bu

maddi
eğilimini

destekler.
Haritanda

Ay,

Jüpiter,

Neptünün

Akrep

burcunda

birbirleriyle ve MC ile kavuşum halinde olmaları ve GüneşMerkür

bileşkesinden

kare

açı

almaları

dikkat

çekmektedir.
Manevi inançların ve hislerin genel olarak çok kuvvetlidir.
Karşına çıkan kişilerin düşünce ve duygularını kolayca
sezebilirsin. İçgüdülerin ve tahminlerin sık sık

doğru

çıkabilir.
Ancak

sezgilerinde

haklı

çıkman

kadar

yanılgılar

ve

kuruntular içinde kaybolman da mümkündür. Objektif
bakabildiğin konularda isabetli tahminler yaparken, kişisel
tercihlerinin olduğu durumlarda kendini aşırı olumlu veya
tamamen karamsar yönde yanıltabilirsin.
Baskı

altında

kaldığın

zaman

düşüncelerini

dışa

vurmaktan çekinebilir, aşırı suçluluk hissedebilir veya
kişisel güvenini kaybedebilirsin.
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Bazen de gerçeklerden kaçma, olayları sana kolay gelen
ya da olmasını istediğin biçimlerde yorumlama eğilimi
gösterebilirsin.

Böyle

zamanlarda

insanlar

tarafından

yanıltılman ve suistimal edilmen mümkündür.
Akrepteki Ay ve Satürn - Neptün arasındaki karşıtlık
bazen insanlar ve koşullar hakkında aşırı şüphecilik eğilimi
de

verebilir.

Sebebini

açıklayamadığın

endişelerin

nedeniyle iç huzurunu bulmakta zorlanabilirsin.
Özetle, haritan gelişkin içgüdülerin ve hassas algıların
olduğu ortaya koymaktadır. Bu bileşenler bazen senin
şanslı fırsatları ve kritik durumları önceden farketmeni
sağlar. Öngörü yeteneğin olduğunu düşünerek kendine
aşırı

güvenebilir,

dikkate

almama

başkalarının
eğilimi

uyarı

ve

gösterebilirsin.

düşüncelerini
Aşırı

güven

nedeniyle bazen de olaylar karşısında yanılgıya düşer ve
kendini küçük düşmüş ya da yenik hissedebilirsin. Bu
durumda kendini veya başkalarını aşırı derecede suçlamak
bir alternatiftir. Ancak, deneyimler sayesinde zaaflarımızı
tespit etmek ve benzer olayları tekrar yaşamamak için
önlemler almak şansımız da her zaman vardır.
Boğa 4. Evinin başlangıcında yer almaktadır ve yöneticisi
Venüs 7. Evdedir. Yakınlık senin için mahremiyet ve
güvenle eş anlamlıdır. Bu nedenle insanlarla ya çok yakın
olur

ya

da

onları

özel

yaşamından

tamamen

uzak

tutmayı tercih edebilirsin.
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Haritan

genel

olarak,

hayat

yolunu

oluşturmak

için

verilen çabalar sonucu edinilen kalıcı kazanımlara işaret
etmektedir.
Satürn’ün Yükselen ile üçgen açı yapması, kişiye sebat
yeteneği

ve

tutarlılık

verir

ve

gençlikte

kazanılan

tecrübeler sonucunda, orta yaşta elde edilen başarıyı
gösterir.
Mars,

Satürn

ve

Pluto

arasında

da

büyük

üçgen

mevcuttur. Bu bileşim çok kontrollü bir kişiliğe işaret eder.
Çocukluğunda yaşadığın baskıcı ortamlar seni sıksa da,
bunlar sayesinde edindiğin disiplin ve odaklı davranma
alışkanlığın

yaşamın

boyunca

sana

zor

durumlarla

başetme gücü sağlayabilir.
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SAĞLIK
Başak Burcu sağlığı konusunda çok hassastır.
Merkür ve Venüs’ün de Başak’ta olması
sağlık

konusuna

verdiğin

önemi

arttıracaktır. Başak evhamlı bir burçtur. Bu
durumda, tam anlamıyla sağlıklı olsan da kendinde
gördüğün bazı belirtileri çeşitli hastalıklarla bağdaştırma
eğilimin olabilir.
Haritana bağlı olarak tanımlayacağım sağlık sorunları
sadece birer potansiyele işaret etmektedir. Fiziksel ve
manevi

koşulların

tetiklemesiyle

bu

sorunlarla

karşılaşabilirsin. Ancak hiçbiri kaçınılmaz değildir. Uygun
korunma yöntemleriyle onları engellemen mümkündür.
Klasik

astrolojide

haritanda

sağlığı

Başak’tadır.

gösteren

Başak

‘’Alcocoden’’

burcunun

senin

soğukalgınlığı,

kulak-burun-boğaz gibi yumuşak doku iltihapları, allerji
ve sinir gerginliği gibi problemlere yatkın olduğu ifade
edilir.
Venüs’ün Yükselen ile 150 derece açısı, böbreklerde ve
böbreküstü
zaman

kilo

bezlerinde

sorunlara

problemleri

yol

açabilir.

yaşayabilirsin.

Aşırı

Zaman
yağlı

ve

kolesterolü yüksek yiyecekler, fazla protein tüketimi bu
tür sorunları tetikler. Sağlıklı yemekler yiyerek bunların
ortaya çıkmasını önleyebilirsin.
Modern astrolojide ise sağlığı gösteren konular 6. evle
bağlantılıdır.

Senin

haritanda

6.

Evi

Yengeç

burcu
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kesmektedir. Yöneticisi Ay ise 10. Evde yer almaktadır.
Yengeç mideyi temsil eder. Mide sorunları ve genel olarak
sindirim sistemi rahatsızlıkları çekmeye yatkın olabilirsin.
6. Ev gündelik faaliyetleri ve iş rutinimizi tanımlar. 6. Ev
yöneticisi Ay’ın 10. Evdeki konumu, iş ortamına ve
gündelik yaşamın getirdiği strese bağlı sağlık sorunları
yaşayabileceğini gösterir. Yaptığın iş konusunda takıntılı
bir titizlik sergileyebiliyorsun. Bu durumda yine aşırı
yorgunluğa bağlı sinirsel gerginlikler, sindirim sorunları,
geçici

sürmenaj

–

zihnin

yavaşlaması,

hafızanın

zayıflaması - gibi sorunlar akla gelmektedir.
Ay’ın

Akrepte

olması

nedeniyle

bağışıklık

sisteminde

zayıflık, kolay hastalanma eğilimi, bazen de depresyona
yatkınlık ortaya çıkabilir. Ay’ın Neptünle kavuşması ve 12.
Evi kesen Oğlak da depresif eğilimleri desteklemektedir.
Baskıcı ortamlar, maddi ve manevi kayıplar ya da kayba
uğrama endişesi sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir.
Bu durumda, sağlıklı ve mideyi yormayan yiyeceklere
yönelmen, karbonhidratlı, aşırı asitli yiyecekleri ve alkol
gibi

bedeni

ve

zihni

yoran

maddeleri

abartmadan

kullanman yerinde olacaktır. Sinir sistemine uyarıcı veya
uyuşturucu yönde etki eden maddelerden uzak durman,
hiçbir

ilacı

alışkanlık

yapacak

kadar

uzun

süre

kullanmaman gerekebilir.
Gerek

sinir

sistemini,

gerekse

bağışıklık

sitemini

desteklemek için vitamin dengesine dikkat etmen, geçiş
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mevsimlerinde

vücudu

destekleyici

kürler

yapman

önerilebilir. B-12, Omega 3, Selenyum, Magnezyum, AC-E bileşenleri gibi hücreleri yenileyen ve psikolojik olarak
seni güçlendirecek vitamin ve mineralleri içeren besinler
almanın zindeliğini ve enerjini korumana katkısı olabilir.
Arı Sütü-Bal-Polen, balık veya balık yağı kapsülleri, ceviz,
kaju gibi kuru yemişler, turunçgiller, kırmızı meyveler ve
az

miktarda

çikolata,

sana

yararlı

olabilecek

besin

maddeleridir.
Yükselen’deki Kova nedeniyle dolaşım sistemi, kalp ve sinir
sistemine özen göstermelisin. Varis olarak tanımlanan ve
özellikle bacaklarda görülen kılcal damar çatlamalarına
yatkınlığın

olabilir.

Bu

durumda

uzun

süre

ayakta

kalman, ağır sporlar yapman önerilmez. Vücudu gevşeten
sporlar,

yüzme,

dolaşımı

düzenleyen

ve

rahatlatan

aromatik masajlar senin için ideal olabilir.
Son olarak Pluto’nun Yükselen ile yaptığı üçgen açının
olumlu etkisinden bahsetmek gerekir. Pluto yenilenmenin,
yeniden doğmanın gezegenidir. Böyle bir açı yapması,
senin

her tür fiziksel ve duygusal sorun ve hasardan,

iyileşerek çıkma gücü taşıdığını gösterir.
karşılaştığında

olumsuz

ihtimalleri

Bir sorunla

gözünde

büyütmek

yerine, çözümlere odaklanmayı tercih etmen bu enerjinin
daha da iyi işlemesini sağlayacaktır.
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EĞİTİM & KARİYER
Eğitim hayatın biraz zorlu geçmiş olabilir.
Satürn’ün İkizler’deki yerleşimi odaklanma
ve sistematik düşünme yeteneği verirken,
bazen de ifade güçlüklerine yol açabilir.
Matematikle ilgili konularda yetenek gösterirken, sözel
ifade gerektiren işlerde sıkıntı çekmiş olabilirsin.
Haritanda
faktörler

Merkür
kişinin

ve

Mars’ın

öğrenme

geri

gitmektedir.

ve uygulama

Bu

biçiminin ve

hızının diğerlerinden farklı olmasına neden olur. Sen de
bu etkilere bağlı olarak kendini zaman zaman başarısız
hissetmiş, yeteneklerini ortaya çıkartmakta zorlanmış ve
çevren tarafından da yanlış değerlendirilmiş olabilirsin.
Oysa haritan farklı ve güçlü bir zihine ve başarılı olmak
için gerekli sebat ve çalışkanlığa sahip olduğuna işaret
etmektedir.
Düşünce sistemin ve ilgili alanların oldukça değişiktir.
Yükselen Kova, 8. Evdeki Uranüs ve Akrepteki Jüpiter
senin

çok

okuyan,

araştıran

ve

ilgilendiği

konuların

derinine inen bir kişi olduğunu gösterir.
Tanrı vergisi yeteneklerini kullanarak başarılı olabileceğin
birçok konu mevcuttur. Ancak hırslı kişiliğin ve kendini
ispat

etme

kaygın

nedeniyle,

yeteneğinin

olmadığı

alanlarda ısrarcı davranma eğilimi de gösterebilirsin.
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Haritanın tepe noktası olan MC Akreptedir. Bu konum,
mesleki olarak onay almayı ve toplumsal faaliyetlerinle
tanınıp, beğeni toplamayı çok önemsediğini gösterir.
10. Evdeki Akrebin klasik yöneticisi olan Mars’ın birinci
eve düşmesi yüksek seviyedeki kişilerden destek göreceğin
anlamına gelebilir. Fakat haritanda Mars’ın geri gitmesi
nedeniyle bazen güçlü kişilerin koyacağı engellere de
takılabilirsin.
Mars’ın Kova’da olması, toplumsal bir misyon içeren
faaliyetlerinle tanınabileceğini gösterir.
11. evin yöneticisi Jüpiter 10. Evdedir. İnsan ilişkileri
sağlayacağın

geliri

ve

toplumsal

konumunu

etkiler.

Çalıştığın iş yerine yakın çevrendeki bağlantılar veya aile
tanıdıkların aracılığıyla girebilirsin. Güçlü dostların seni iş
hayatında

destekleyebilir.

Toplumsal

bir

faaliyet

aracılığıyla ün kazanmak teması bu açıda da ortaya çıkar.
Ya da sen insanlara yardım amaçlı konular için para ve
destek toplamak için çalışabilirsin.
Haritandaki birçok gösterge bir gün servet veya miras
sahibi olursan, bu paranın bir kısmını hayır işleri ve insani
amaçlar için kullanabileceğine işaret etmektedir.
Başaktaki Güneş-Merkür kavuşumu, sabırlı, tutarlı ve titiz
bir çalışma anlayışın olduğunu ortaya koymakta ve senin
hedeflerine

ulaşma

yolundaki

kararlılığını

desteklemektedir.
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İş ortamını temsil eden 6. evin yöneticisi olan Ay’ın 10.
Evde olması da, mesleki konulardaki gayretini arttıran bir
faktördür. Ancak Ay Akrepte olduğu için kendini çok fazla
zorlaman mümkündür. Sen üstlerini memnun etmek için
çok çaba gösteren birisin. Fakat aynı çaba ve sadakati
altında çalışanlardan göremeyebilirsin. Ya da senin için
çalışan insanlar, yüksek standartlarına uymakta güçlük
çekebilirler.
Ay’ın ve Jüpiter’in MC ile kavuşması toplum önünde
tanınma

ve

mesleki

yükselme

getirir.

Çalıştığın

işte

yönetici konumuna gelmen mümkündür.
Satürn-Uranüs-Mars

üçgeni

güçlü

organizasyonel

yetenekler verir. Büyük operasyonları tüm ayrıntılarıyla
planlaman mümkündür.
Satürn-Merkür

karesi

bazen

senin

önünde

engel

oluşturabilir. Senden istenenleri anlamakta ya da kendini
anlatmakta güçlük çekebilirsin. Sert tavırlı otorite figürleri
karşısında tutuk hissetmen, yetersizlik duyguları yaşaman
mümkündür. Aynı şekilde, Satürn-Güneş karesi de, her
attığın adımda önüne engeller koyulduğunu düşünmene
neden olabilir.
Birinci evinde yer alan Mars, ters yönde işlediği için
istediklerini biraz zorlu çabalar sonucunda ve geç elde
edebilirsin. Ailene sorumluluklarına ve özellikle annene
bağlı konuların da zaman zaman iş hayatınla ilgili engeller
oluşturması söz konusu olabilir.
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Satürn – Jüpiter zıtlığı hayalkırıklıklarına, önüne çıkan
fırsatları değerlendirmek konusunda kararsız kalma veya
cesaretini kaybetme eğilimine işaret edebilir.
Ancak Mars, Satürn, Uranüs üçgenin aklına koyduğun
şeylere, eninde sonunda ve kendine has yöntemlerle
ulaşabileceğini ifade eder.
10.

evinde Ay-Jüpiter-Neptün kavuşumun vardır

ve

Neptün Yay’dadır. Maneviyat ve insanlığa hizmet senin
hayatının merkezinde olan değerlerdir. Bu durum senin
dini kariyer yapmayı düşünmene neden olmuş olabilir.
Ancak Güneş ve Merkür’ün, Ay’a yaptığı kare, böyle bir
yaşam biçiminin senin kişisel tercihlerinle ters düşmesine
ve farklı bir yöne evrilmene neden olmuştur.
Bu gezegen konumları aynı zamanda deniz aşırı ülkelerle
bağlantısı olan hatta taşımacılıkla ilgilen bir şirkette
çalışma fırsatı da verebilir. Çalıştığın şirketin hizmet veya
gıda sektörleriyle ilişkili olması da muhtemeldir.
Birinci Evin yöneticisi Uranüs’ün 8. Evde olması, senin
başkalarının
konusunda

parasını

ve

kaynaklarını

uzmanlaşabileceğine,

mali

yönetmek
danışmanlık,

muhasebe gibi konulardan para kazanabilieceğine işaret
eder. 10. Ev’in modern yöneticisi Pluto’nun 8. Evde
olması da, finans yönetimine bağlı bir kariyer ve zengin ve
ünlü kişilerin parası ve gücünden yararlanma imkanı
sağlayabilir.
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8. Ev yöneticisi Venüs 7. Evinde olduğu için, eşinin zengin
olması, senin onun kaynaklarından yararlanman veya bir
iş ortaklığı aracılığıyla maddi kazanç sağlaman anlamına
da gelebilir.
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ÖZEL HAYAT & İLİŞKİLER
Güneş-Merkür-Venüs

üçlüsü

kavuşum

halinde 7. Evdedir. Bu durum senin kendini
ilişkilerle tanımlayan ve ilişkileri aracılığıyla
gerçekleştiren bir kişi

olduğunu gösterir.

Dostların, yakın iş arkadaşların ve duygusal partnerlerinle
uyum ve bütünlük içinde olmak, onların her anlamda
desteğini almak senin için çok önemlidir.
Boğa 4. Evinin başlangıcında yer almaktadır ve yöneticisi
Venüs

7.

Evdedir.

Özel

yaşamının

senin

için

hep

‘’mahrem’’ olacak ve az sayıda kişinin girebildiği bir alan
olarak kalacaktır. Ailende anlatmaktan hoşlanmayacağın
olaylar yaşanmış olabilir.
Güven

ve

onay

çocukluğunda

bu

duygusunun
konuda

hayatındaki

yaşadığın

önemi,

travmalardan

kaynaklanıyor olabilir. 7. Evindeki Güneş-Merkür-Venüs
üçlüsü, hem dördüncü evindeki Satürnden hem de 10.
Evindeki

Ay-Jüpiter-Neptün

üçlüsünden

kare

açılar

almaktadır. Analizin başlangıcında da ifade edildiği gibi,
4. Evdeki Satürn baskıcı ve anlayışsız bir baba figürünü,
10. Evdeki Ay ise yüceltilmiş bir anne figürünü ifade etmektedir.
Sen zaman zaman anne ve babanı memnun edebilecek
birisi

olmadığına

çekebilirsin.

Kişisel

düşünüp

bundan

tercihlerinin

babanın

dolayı
temsil

sıkıntı
ettiği

değerler ve sana empoze etmeye çalıştığı yaşam biçimiyle
ters düştüğü görülmektedir. Ancak idealize ettiğin ve
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manevi değerlerini paylaştığın anneni de zaman zaman
hayal

kırıklığına

uğratacak

şekilde

davranman

mümkündür.
Annen ve baban arasında da sert olaylar yaşanabilir,
senin anneni zulüm ve sıkıntı çeken bir kişi konumunda
gördüğün durumlar meydana gelebilir. Çocukluğun ve
yetişme çağın boyunca annenle baban arasında kalmış
olman mümkündür.
Ay-Satürn karşıtlığı annenin de zaman zaman kendi
sorunları içine fazlasıyla gömülerek seni ihmal etmesine,
ihtiyaç duyduğun desteği verememesine yol açabilir.
Bu aile ortamı içinde sen de zaman zaman ezilmiş ve
kendine olan güvenini kazanmakta zorlanmış olabilirsin.
İlerleyen yıllarda canlı ve konuşkan bir kişilik geliştirsen
de, çocukluk ve ergenlik döneminde çok utangaç, içe
dönük bir tutum benimsemiş olman beklenir. 12. Evini
kesen Oğlak, Oğlak yöneticisi Satürnün 4. Evde olması ve
2.

Evinde

Koçta

yer

alan

Şiron

da,

bu

olasılığı

desteklemektedir.
Çocukluk ve ilk gençliğinde yaşadıkların senin isyankar bir
ruha sahip olmanı ve ailenin tercihlerinden farklı bir
hayat kurma arzusu duymanı

tetiklemiştir. Ancak aile

kavramına verdiğin büyük değer ve özellikle annenin
sevgisi ve desteğinin senin için taşıdığı önem, bazen
suçluluk

duymana

ve

tercihlerinle,

sorumlulukların

arasında gidip gelmene neden olabilir.
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Bu yüzden annen ve babandan almayı arzu ettiğin
desteği,

sevgili

insanlardan

ve

talep

arkadaş
edebilir

ve

olarak
yakın

hayatına
ilişkilerinde

giren
aile

sıcaklığını oluşturmaya çalışabilirsin.
Hayatını biriyle paylaşmayı çok arzu etmektesin. Böyle bir
ilişki kurduğun takdirde, seçeceğin kişinin mutlaka seni
olduğun gibi çok seven ve kabul eden, beğenileri ve
seçimleriyle seni her zaman destekleyen ve bütünleyen biri
olmasını istersin.
Venüs Neptün karesi bazen olmayacak kişileri çok fazla
yüceltmene, seni kullanmaya kalkacak veya aldatacak
insanlara bağlanmana yol açabilir. Partnerlerin acıma
hislerini veya suçluluk duygunu tetikleyerek seni kontrol
altında tutmaya çalışabilirler.

Ay Akreptedir. Bu konum çok derin duyguların yanı sıra
sabit fikirlilik ve kindarlık da verebilir. Bu etki 8. Evdeki
Pluto ile birlikte işlediğinde, sen de sevdiğin insanlara
baskıcı davranma, onları kontrol altına alma, düşünce ve
davranışlarına müdahale etme eğilimi gösterebilirsin.
Güney Ay Düğümü Aslan Burcunda olduğunda egoizm,
aşırı

gurur,

kendine

odaklı

düşünme

ve

davranma,

baskıcı, inatçı ve aşırı dramatik bir kişilik şekillerinde
yansıyabilir. Duygusal ilişkilerinde ve her türlü hayat
ortaklığında uyumu sağlamak için, öfkeni kontrol etmeyi
öğrenmen gerekebilir.
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Güneş-Ay karesi nedeniyle hayat senin karşına, senin
kendi

kişiliğinde

veya

hayatında

görmek

istemediğin

yanları taşıyan insanları çıkartabilir. Çatışmalı ilişkiler
aracılığıyla, anlayışlı ve başkalarının seçimlerine saygılı
olmanın ömür boyu öğrenmeye devam edeceğimiz bir şey
olduğunu farkedebilirsin.
9. evi kesen Terazinin yöneticisi haritanda 7 evde yer
almıştır. Bu nedenle farklı bir ülke veya dinden insanlarla
aşk yaşayabilir ve evlenmek isteyebilirsin. Ya da evlilik için
farklı bir ülkeye gitmen söz konusu olabilir.
Haritanda Venüs-Satürn karesi olduğu görülmektedir. Bu
açı, beğenilerini ve duygularını ifade etmekte zorlanmana,
arzularını bastırmana, zevk aldığın konularda kendini
kontrol altında tutmaya çalışmana neden olabilir. Aynı
zamanda aile değerlerinden aldığın baskı ile, beğendiğin
kişi

veya

hoşlandığın

tarz

ilişkilerden

uzak

durmak

zorunda kalabileceğine işaret eder. Bu açı bazen evliliğin
istenmeyen

nedenlerle

ertelenmesine,

geç

evlilik

yapılmasına da neden olabilir.
Güney Ay Düğümü’nün 7. Evde olması ise evliliğin sosyal
baskılar veya aşk dışında nedenlerle gerçekleşebilmesine
olanak verir. İstediğin tarzda bir evlilik yapmak için
başkalarının seni yönetmesinden kurtulmak, kendi ihtiyaç
ve arzularını kabul ettirmek konusunda savaş vermek
durumunda kalabilirsin.
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Duygusal ihtiyaçlarınla davranışların arasında da tutarlı
olmayan yanlar mevcuttur.
Aykırılık

getiren

Uranüs’ün

ve

cinselliği

temsil

eden

Pluto’nun 8. Evde olması, cinselliğin senin için çok önemli
olduğuna ve farklı deneyimlere açık olduğuna işaret
edebilir.

Hayatında

belli

dönemlerde

birden

fazla

partnerle ilişki içinde olman mümkündür.
Tek eşlilik, bağlılık ve güven konularına duyduğun ihtiyaca
rağmen, Kova’daki Mars da, bağlanmaktan korkmak,
deneyimlere açık olmak eğilimi verecektir. Bu nedenle belli
devrelerde derin bir

aşk ilişkisi yaşamak yerine keyif

veren arkadaşlıklarla vakit geçirmeyi isteyebilirsin.
Yaşadığın zorlu duygusal deneyimler seni katılaştırmamış,
aksine baskı altında tutulan, çaresiz kişilere karşı şefkat ve
koruma hisleriyle doldurmuştur. Mars-Chiron üçgeni zor
durumdaki insanlarla kolay empati kurduğunu ve onlara
yardım etme arzusu duyduğunu gösterir. Chiron’un 8.
Evdeki Uranus ile yaptığı zıt açı, zor durumda olan ve
dışlanan kişiler adına tavır almaya hazır olduğunu ve
toplumsal olarak da kardeşlik ve koşulsuz sevgi gibi
değerleri savunduğunu ifade eder.
Saf inanç, merhamet, ve insanlığa hizmet senin baştacı
ettiğin

değerlerdir.

Ancak

sen

yaşamın

içinde

dini

inancının önerdiği kalıplarla da zaman zaman çatışma
içine girebilir ve inancın uygulamaya konuluş biçimini
sorgulayabilirsin.
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KARMA ANALİZİ
Astrolojide bir bilgi vardır; kişi eninde sonunda Güneş
Burcunu

gerçekleştirecektir.

Bunun

yanı

sıra,

Ay

Düğümleri, yıldız paranları, Satürn, Pluto, Neptün gibi
ağır etkilli gezegenler ve doğum anında gezegenlerle
etkileşim halinder olan sabit yıldızlar da yazgının taslağı
hakkında bizi aydınlatabilmektedir.
Doğum haritanda Kuzey Ay Düğümü Kova’da ve 1.
Evdedir. Harita sahibi sevildiği ve saygı gördüğü bir aile ve
dostlar grubuna ait olduğunu bilmek ve hayatını onlar
üzerine kurmak ister. Ancak yaşam onu kendisine ailesi ve
yakın

çevresinden

farklı

bir

yol

çizmek

konusunda

zorlayacaktır.

4. Evdeki Satürn’ün öğretmeye çalıştığı hayat dersi de, bu
amacı desteklemektedir. Satürn konumu itibariyle harita
sahibine şunu anlatır; güvenlik hissi veya kabul görme
ihtiyacı dışarıdan karşılanamaz. Kişi bu duygulara ancak
kendi

içindeki

ulaşabilir.

gücü

ve

sevgi

kapasitesini

keşfederek

Kendisini olduğu gibi kabul eden ve ortaya

koyan bir insan, her ortamda kendiyle ve etrafıyla barışık
olacaktır.
Kuzey Düğümü Mars ile kavuşum halindedir, Chiron ise
Koçtadır.

Bu bileşenler, harita sahibine yaşam yolunu

kendi tercihleri doğrultusunda çizmek için cesaret ve
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enerji verecektir.

Bahsedilen açılara sahip bir kişi, sevgi

saygıyı toplumsal

hayat içerisinde yaptığı hizmetlerden dolayı da elde
edebilecektir. Başkalarının mutluluğu ve hayrı için çalışma
şevkini elle tutulur bir alana yönlendirdiğinde, bunu kişisel
çıkar gütmeksizin yaptığında ve çabaların sonucunda
insanlara neler katabildiğini gördüğümüzde, kendimize
duyacağımız saygı ve güven, yakınları tarafından sevilen
ve desteklenen biri olmanın verebileceği mutluluktan daha
büyük olabilir.

Son olarak Güneş Burcunun amacını yerine getirmek
ihtiyacına da değinmek gerekir;

Başak Burcu düzene

koymak ister. Yaşamını ve ilişkilerini bir sistematiğe
oturtarak, herşeyin yolunda gideceğine inanmaya ihtiyaç
duyar. Ancak kendi yaşamında işleyen bir sistem kurmak
için önce dünyanın ve evrenini sisteminin hangi mantıkla
işlediğini kavraması gerekir.
Birçok kişi Tanrı’ya inancın ve kadere imanın, sadece
hayat bizim istediğimiz yönde aktığı zaman tutunulacak
erdemler olduğunu düşünmek eğilimindedir. Ancak gerçek
iman,

zamanın

anlayabildiğimizden
duyabilmektir.

tüm
öte

Zira

bir
bazen

döngülerinde
bilgelik

bizim

olduğuna

mantığımızın

güven

imkansız

bulduğu mucizeler, yaşamın anlamadığımız ve müdahale
edemediğimiz

akışına

teslim

olduğumuz

ve

sunulan
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koşullar altında elimizden gelenin en iyisini yapmaya
gayret ettiğimiz zaman ‘’gerçek’’ olabilir…
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YILLIK ÖNGÖRÜ
TEKNİK HAKKINDA BİLGİ
Natal haritamızı bir kişiliğimize ve hayat yolumuza dair
bir model gibi ele alabilir, transit yıldız etkilerini de bu
modeli daha iyi işletmek için evrenin bize gönderdiği
öğretmenler olarak değerlendirebiliriz. Transit gezegenleri
incelemek, zorlu geçitlerden güçlenerek çıkmak için nasıl
bir tutum içinde olmak gerektiği hakkında ipuçları verir.
Bazı başlangıçlar veya bitişler için en uygun zamanları
seçebilir, ya da bazı konularda çaba göstermenin bazı
isteklerimizde diretmenin beklenen sonucu vermeyeceği
dönemleri ayırt edebiliriz. Bu da bizi enerjimizi en verimli
yönde kullanmak için destekler.
Progress (ilerletilmiş) haritalar ve Solar Return analizleri
ise, geçirilmekte olan yılın ana temalarını belirleyerek,
transitlerin

etkilerini

bazen

güçlendirir,

bazen

de

dönüştürür.

GENEL GÖRÜNÜM
Yakın geçmişini incelediğimizde,

birinci evinden geçen

Neptün ve Chiron’un MC’ye kare yapması nedeniyle 2009
yılının

özellikle

Mart-Nisan

aylarından

başlayarak

yaşamına seni maddi ve manevi anlamda zorda bırakan
dış etkilerin girmiş olabileceği görülmektedir. 2009 ve
2010 yıllarında acı verici olaylar ve kayıplar yaşamış
olabilirsin.

27

Daha önce koyduğun hedeflerin anlamsızlaştığını, ya da
hayatının

senin

kontrol

edemediğin

şekilde

veya

değiştiğini

karşı

koyamadığın

bir

hissetmen

mümkündür.

2011 başına kadar etkisinin süreceği

görülen bu devrede, zaman zaman kendinden fedakarlık
ederek başkalarının ihtiyaçlarına ve beklentilerine göre
davranman gerekmiş olabilir.
Bu deneyimler, geçmişten bu yana başkalarını memnun
etmek adına katlandığın birçok koşullu gözden geçirmek,
arzularınla ve pişmanlıklarında yüzleşmek ve hayatınla
ilgili yeni kararlar almak konusunda seni tetikleyebilir.
8. Evden geçen transit Satürn, 2. Evden geçen transit
Jüpiter, 2009-2010 devesinde iş ve para konularının
hayatında çok önem kazanmış olduğunu göstermektedir.
İşinle ve gelirlerinle ilgili gelişmeler seni yeni adımlar
atmak, çözümler bulmak konusunda zorlamaya başlamış
olabilir.
Neptün’ün getirdiği yoğun duygusallığı ve hassasiyeti,
toplumsal

alana

mümkündür.

11.

aktarmayı
Evinden

da

tercih

geçen

etmiş

Pluto,

olman

toplumsal

faaliyetlere odaklanma, hatta politik olaylara karışma,
kitle hareketleri içinde güç kazanma konularını akla
getirir.
Astrolojik tezlere göre, her doğum günümüzde, yaşamımız
1 yıl sürecek yeni bir döngü içinde girer. Buna Solar
Return adı verilir. Eylül 2010 – Eylül 2011 Solar Return
konusunun ilişkiler ve ortaklıklardır. Bu devre boyunca
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senin hayatında yeni iş ortaklıkları, anlaşmalar, aşk
ilişkileri ve evlilik gibi konuların ön plana çıkması beklenir.
Yaşamını 2010 sonu itibariyle etkileyen transit ve progres
gezegen konumlarına baktığımızda, aşk, iş, hayat biçimi
gibi birçok konuda arayış ve değişim arzusu içinde olduğun
görülmektedir.
Transit Uranüs Ağustosla Ekim arasında Natal Ay’a üçgen
açı yapmıştırır. Bu dönemde kendini oldukça enerjik ve
yeniliklere

açık

hissetmiş

olman

beklenir.

Bu

açıyla

özellikle duygusal konularda yenilik arzusu ortaya çıkar.
Eylül ortasından itibaren romantik anlamda ilgili çekecek
kişilerle tanışma şansı veren Venüs-Yükselen karesinin
etkisine girmiş görünüyorsun.

Diğer öncelikler nedeniyle

ihmal etmiş olduğun aşk yaşamın, bu devrede canlanabilir.
Eylül’de

7.

Ev

etkisinde

olan

solar

haritanda

yeni

tanışmaları desteklemektedir.
Eylül ayında işle ilgili bazı atılımlar ve yenilikler yapmak
konusunda

arzu

duymuş

olabilirsin.

Yaptığın

bazı

görüşmeler seni bu konuda cesaretlendirmiş olabilir.
planlar

Ocağa

kadar

olan

devrede

zaman

Bu

zaman

gündeme gelebilir ve 2011 Ocak ayında bu konuda
netleşme yaşanabilir.
Eylül sonu itibariyle 4. Eve giren transit Satürn, özel
hayatla

ilgili

etmektedir.

köklü
Bu

ve

zorunlu

değişimler

değişikliklere

sorunlar

ve

işaret

kayıplarla

tetiklenebilir.
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Eylülün

son

kararlar

haftası

önemli

yaşamını

görünmektedir.

birçok

yönden

Aldığın

değiştirebilir.

Yaşayacağın olaylarla bazı ideallerin konusunda şüpheye
düşebilirsin.

Mesleki

konularda

zorluklar

bu

sıralar

artabilir. Ortaklıklardan, birlikteliklerden kopma ayrılma
arzusu kuvvetlenebilir. Çalıştığın kişiler ve topluluklardan,
üyesi

olduğunuz

yerlerden

sosyal

ayrılma

klüpler

varsa

olasılığı/isteğini

bu
bu

ve

benzeri
dönemde

güçlenebilir.
Eylül-Ekim

döneminde

yaşanan

hareketliliğin,

yaşamındaki bir çok alanda durgun gibi görünen ama
içten içe karışık olan suları iyice dalgalandırmış olması
mümkündür. Bu dalgalanma ve kararsızlık devresi KasımOcak arasında devam edecek gibi görünmektedir. Ocak
2011’de, hem iş hem aşk konularında önemli olabilecek
kararların alınması mümkündür.
Ekim sonundan itibaren Ağustos 2011’e kadar etkili
olacak Satürn-Uranus kavuşumu ise seni yeni arayışlarına
uygun

sistematik

değişiklikler

yapmak

konusunda

‘’zorlayacak’’tır. Bazı insanlar ve olaylar bu devrede ister
istemez hayatına girebilir ve koşullar uygun değilse, kendi
yollarını kendileri açabilirler.

Belli yaşlarda kaçınılmaz bir döngü olan Neptün-Neptün
karesi Mart ayından itibaren Ağustosa kadar hayatını
etkilemeye başlayacaktır. En genel etkisi; sonuçsuz kalacak
beklentilere girmek ve vehimli olmaktır. Kişi bu açının
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etkisiyle objektif olmakta güçlük çekebilir. Kendisi için
yararlı olan alternatiflere kuşkuyla yaklaşıp, yararsız
olanlara

tutunabilir.

endişeler

artabilir,

Bu

devrede

fiziksel

veya

kontrol

edilemeyen

sinirsel

hastalıklar

tetiklenebilir.
Aynı devrede Neptün-Merkür karşıtlığı da yaşıyorsun. Bu
transit

özellikle

kişisel

ilişkilerini

etkileyebilir.

Yanlış

anlamalara, iftiralara yatkın olabilirsin. Partnerinle de bu
tür

sorunlar

anlaşmalarda

yaşaman
açık

mümkündür.

uçlar

İmzaladığın

bırakmamaya,

karşılıklı

beklentilerde netlik sağlamaya özen göstermek gerekir.
Nisan-Ağustos
etkiyi,

arasında

Uranüs’ün

hafifletebilirsin.

Neptün’ün

Yükselenine

Kendini

yenileme

vereceği

yaptığı

depresif

sekstil

gücünü, enerjini

ile
ve

cazibeni arttıran bir transittir.
Bundan sonraki bölümde aylık analizler yer almaktadır.
Bu analizlerde her ayı kendi içinde değerlendirmek sınırlı
bir bakış oluşturabilir. Aynı konunun zaman içinde nasıl
bir

değişim

gösterdiğini

izlemek

objektif

kalmayı

kolaylaştıracaktır;
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EKİM 2010
Ekim

birçok

görünmektedir.

değişimin
Jüpiter

başlangıç

noktası

gibi

kavuşumu

nedeniyle

çok

MC

iyimser hissedebilirsin. İş ve sosyal çevrende gelişmeler
yaşanabilir. Transit Kuzey Düğümü Güneş ve Venüsle
üçgen yaptığı için, cazibende ve toplumsal popülaritende
artış olabilir. İş konusunda da terfi fırsatı doğabilir. İş
seyahatlerinde bir artış olabilir.
Solar göstergeler, bir konuyla ilgili yazışma ve hazırlık
devrelerinin bitip, imza aşamasına gelinebileceğini, varsa
mahkeme

gibi

süreçlerin

sona

erebileceğini

işaret

etmektedir. Yaşanan bu aylık solar etki, bazen değer
verdiğin bir kişiyle ayrılık evresine de işaret edebilir.
Bu devrede yapılacak iyimser ve cesur atılımları iyi
planlamak gerekecektir. Zira Ekim sonunda etkili olmaya
başlayacak Satürn-Uranüs kavuşumu alınan kararların
önceden hesaplanmamış yan etkileri olabileceğine, bazı
tercihlerin

hayata

geçirilmesi

sırasında

düşünülenden

daha fazla emek ve fedakarlık gerekebileceğine işaret
etmektedir.

KASIM 2010
Bu ay özellikle 29 Ekim ve 15 Kasım günlerine dikkat.
Gündelik yaşamını etkileyen ani gelişmeler yaşayabilirsin.
Yaşayacağın olaylar seni çok endişelendirebilir veya hayal
kırıklığı ve depresif duygulara sebep olabilir.
Sınava gireceğin hafta boyunca aldığın etkiler olumlu
görünmektedir.

Kalan

süren

içinde

çaba

göstermeye
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devam

edersen,

umduğundan

daha

iyi

bir

sınav

geçirebilirsin.
Transit Satürnün haritandaki diğer gezegenlere etkileri
nedeniyle

bu

ay

biraz

yüksek

fiziksel

ve

zihinsel

performans gerektiren bir devre gibi görünmektedir. Ev
koşullarında veya genel yaşam koşullarında değişimler,
senin bir yere taşınman, yaşadığın ortama bir süreliğine
bazı insanların taşınması gibi gelişmeler olabilir. Çalışma
ve yaşama koşulların fazla efor sarfetmene neden olabilir.
Güneşine üçgen yapan transit Pluto nedeniyle kendini
temelde güçlü ve kararlı hissetsen de, zaman zaman aşırı
çaba

ve

zorlanma

yüzünden

depresif

olabilir

ve

umutsuzluğa kapılabilirsin.
Transit Pluto’nun Venüs’e yaptığı üçgen açı ise, aşk
hayatında olumlu bir devre yaşandığına işaret etmektedir.

ARALIK 2010
Aralıkta tüm dünya Merkür retrosundan şikayet ederken
sen altın devre yaşayabilirsin. Doğum haritanda Merkür
ters gittiği için, Merkür retroları sende olumlu yönde işler.
Alacağın kararlar daha isabetli olur.
Aralık, Ekim’den beri inişli çıkışlı olarak devam eden özel
hayat ve iş hayatındaki birçok değişimin, tavan yaptığı ve
nihai kararların alındığı bir ay olabilir. Özellikle Aralığın
ikinci devresinde işle ilgili net bir konum değişikliği veya
yeni bir imza olabilir.
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Aşk hayatın ise ateşli ve keyiflidir. Devam eden ciddi bir
ilişki varsa söz, nişan gibi yarı-resmi bir geçiş yaşanabilir.

OCAK 2011
Ayın ilk yarısında transit Jüpiter natal Jüpiterine üçgen
açı yapmaktadır. Bu yazışmalar ve görüşmelerde başarı
getirebilir, fikirlerin nedeniyle beğeni kazanabilir, hatta
gelir artışı veya konum yükselmesi sağlayabilirsin.
Bu ay aynı zamanda yoğun transit Uranüs etkileri
görülmektedir. Bu nedenle sürprizlerle dolu bir ay olabilir.
Bu sürprizler olumlu başlayıp beklenmedik gelişmelere de
yol açabilirler, zira Uranüs ‘’cilveli’’ bir gezegendir. Arada
bir

olaylar

kontrolün

dışına

çıkmaya

başlamış

gibi

hissedebilir, başetme zorlukları yaşayabilirsin. Aylık solar
döngü de, nereye evrileceği önceden kestirilemeyen hızlı
gelişmelere işaret etmektedir.
Ayın ikinci yarısında gündelik yaşamını sıkıntıya sokacak
sağlık problemleri de yaşayabilirsin. Kişisel koşulların,
gündelik yaşamın getirdiği hızlı devinimi taşımaya uygun
olmayabilir.
Kendi gücünü gözünde büyütmek veya abartılı bir kontrol
arzusu

duymak

sorunlara

yol

açabilecektir.

Transit

Pluto’nun Güneşe yaptığı sekstil açı, bu devrede ılımlı
yaklaşımların,

müdahale

edemediğin

durumları

akışa

bırakmanın uygun olabileceğini göstermektedir.
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ŞUBAT 2011
Şubatın ilk yarısında Jüpiter Yükselenine sekstil yapıyor.
İşte

başarı

veren,

itibar

arttıran

bir

açıdır.

Yararlı

arkadaşlık kurulmasını destekler. Ev almak veya taşımak
için de uygun bir zamandır.
Bu ay biraz mücadeleci geçebilir. Tartışmalar, eğer yargıyı
gerektiren

bir

konu

varsa

buna

ilişkin

mahkemeler

yaşanabilir. Gösterilen tüm çabaya rağmen, bir proje
isteneni

vermeyeceğine

dair

karar

alınarak,

sonlandırılabilir.
Odaklanman

gereken

iş

sorunları

varken,

ilişkide

bulunduğun kişiden gelen talepler de senin üzerinde ekstra
baskı

oluşturabilir.

Kişisel

önceliklerinle,

sosyal

mecburiyetlerin arasında kalıp huzursuz olabilirsin.
Ancak ayın sonu Jüpiter-Jüpiter üçgenine bağlı olarak ani
bir yükseliş ve umut verici bir gelişmeyle bitebilir.

MART 2011
Hayalgücünün canlı, algılarının açık olduğu bir ay. Bazı
sıradışı

hislerinde

haklı

çıkman

mümkündür.

Zihnin

sürekli yeni olasılıklar üzerinde gezinebilir.
Yine de bu ay aklına gelen fikirlerin uygulanabilirliğini,
karşına çıkan insanların güvenilirliğini, yaptığın hesapların
doğruluğunu

farklı

kaynaklardan

kontrol

etmen

gerekebilir. Zira kişiyi yanılgıya, aldanmaya ve kendini
aldatmaya açık hale getiren Neptün – Jüpiter karesini
yaşayacaksın.

Bu

koşullar

altında

yapacağın
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yolculuklardan da beklentilerini karşılamayan sonuçlar
alabilirsin.
Martın ilk birkaç günü aşırı gergin ve kırıcı olma eğilimi
gösterebilirsin.

Özel hayatın ve ailenle ilgili sorunlar

gündeme gelebilir.
Martın son haftasında karşına kaderin getirdiği yepyeni
bir ilişki fırsatı çıkabilir. Özellikle 24-28 Mart arası ani
bir etkilenmeyle birliktelik yaşayabilirsin. Hızla, kalıcı bir
ilişki kurma kararı alabilirsin.
30-31

Mart’ta

mümkündür.

ayarsız

Olaylara

ve

enerji

durumu

insanlara

yaşaman

aşırı

tepkiler

verebilirsin. Araba gibi mekanik araçları kullanırken de
dikkatli olman gerekebilir.

NİSAN 2011
Yine sana yarayacak bir Merkür Retrosu yaşanıyor.
Maddi kaynaklar açısından verimli bir ay gibi görünüyor.
Yatırım olarak girdiğin bir ortaklıktan para kazanman
mümkündür.
Bu ay spora başlamak için uygun bir devre olabilir.
Girdiğin tartışmalarda kendini fazlasıyla haklı görmen,
adaletin terazisini kaçırman mümkündür.
Nisanın ilk haftasında alınganlık, yanlış anlama, aşırı
şüphecilik, iftiralara yatkın olma görülebilir. Bu transit
özel ilişkilerini olumsuz etkileyebilir.
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26-30 Nisan arasında sabırlı olmanı gerektirecek aile içi
tartışmalar yaşaman mümkündür.

MAYIS 2011
Mayıs ayı iş açısından olumlu başlayabilir. İşle ilgili bir
seyahat söz konusu olabilir.
Ancak

bu

ay

içinde

beklediğin

paralar

ve

haberler

gecikmeli gelebilir.
Çevrenle anlaşmazlıklar yaşaman mümkündür.
Araba ev gibi önemli yatırımlara girmek içinde uygun bir
ay olmayabilir.

HAZİRAN 2011
Mayıs ayında ertelediğin satın almaları ve anlaşmaları bu
ay yapabilirsin.
Bir yer değişikliği, taşınma gündeme gelebilir.
Haziran

ayında

özel

ilişkinle

ilgili

bir

gelişme

yaşayabilirsin, ciddi bir karar almanız mümkündür.

TEMMUZ 2011
Güneş tutulması 6. Evinde meydana geliyor. Uranüs’ün de
tetiklemesiyle, bu ay iş değişikliği gibi ani bir karar
alabilirsin.
Ayın son haftası risk almak için uygun bir

dönem

olmayabilir. Hem fiziksel zarar görmeye açık hem d epara
kaybetmeye yatkın bir zaman dilimidir. Bu etki Ağustosun
ilk haftasına da ynasıyabilir.
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AĞUSTOS 2011
3. Merkür retrosu gerçekleşiyor. Senin için yine maddi
açıdan yararlı bir devre olabilir.
Senden yaşça büyük ve deneyimli kişilerle işbirliğinden
fayda sağlaman mümkündür.
Geçtiğimiz 12 ay içinde evlilikle sonuçlanmamış bir ilişki
varsa, Ağustostan itibaren, özellikle Ekim ayında bitebilir.
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BİTİRİRKEN…
Sevgili Danışan,
Yakından bakınca başımızdan geçenler dramatik renklere
bürünür. Oysa yeterince uzaktan bakıldığında, herşey
ustalıkla

çizilmiş

parçalarıdır.

bir

Mucizevi

resmin
bir

birbirini
biçimde,

tamamlayan
hayatımızda

‘’birşeyler’’ olmaya başladığında, zaten hayat bizi bunlara
hazırlamış

da

olur.

Bu

nedenle

bu

analizlerde

aktarılanların başımıza gelmesini beklemek yerine, sadece
yaşamak ve zamanla bütün olanların kendi anlamlarını
kazanmalarına izin vermek en iyisidir.
Cesaret ve Umutla…
Kristin Demirci
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