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Sevgili Igor Bu

Detaylı Raporunuza hoşgeldiniz. Rapor çok detaylı olduğu için, bu burçlar hakkında 
size bazı ekstra açıklamalar yapmamız gerekiyor. Yaşam Ağacı'nızın tamamında 3 
sütun ve 3 satır göreceksiniz. Ancak gördüğünüz bu resim sabit değildir. Yaşınıza bağlı 
olarak, Yaşam Ağacınızda yer alan farklı burçların etkisinde olursunuz.

Dönemlere göre Maya Burçlarınız

Mayalara göre yaşamımızda 13 yıldan biraz kısa olan döngüler vardır. Tam olarak bir 
sayı vermek gerekirse 13x 360=4680 gün. Daha basitçe anlatmak gerekirse, 
yaşamınızın ilk 13 yılında temel olarak en üstte olan burçlardan ağırlıklı olarak 
etkilenirsiniz. Bu sayfada bu 3 burç hakkında okuyama yapacaksınız.

Sonraki 13 yılda, 26 yaşınıza gelinceye kadar olan dönemse Gençlik burçlarınızın 
etkilerinin azalıp Yetişkin burçlarınızın hüküm sürmeye başlayacağı bir geçiş 
dönemidir. 26 yaşınızdan 39 yaşınıza kadar Yetişkin burçlarınız sahnede olur ve 
yaşamınızda onların niteliklerine bağlı olan etkiler yaşarsınız. Bu yüzden, eğer 26 ile 
39 yaş arasında iseniz, Yaşam Ağacınızda bakmanız gereken orta satırdır ve burada 
yer alan burçları dikkate almalısınız.

Eğer yaşınız 39 ile 52 arasındaysa bu kez Yetişkin burçlarınızın yavaşça etkisini 
kaybedip Olgunluk burçlarının etkisini gösterdiği başka bir geçiş dönemindesiniz. 52 
yaşınıza geldiğinizde Olgunluk burçlarınız tamamen sahneye çıkarlar ve dolayısıyla 
tamamen bu burçların etkisi altına girersiniz. Mayalara göre bu yaş kemale erdiğiniz 
yaş olarak görülür ve yıllar içinde kazandığınız bilgelik sayesinde topluma rehberlik 
edebilirsiniz. 13 yıllık döngüleri izleyen Olgunluk burçları yaşamınız üzerinde etkisini 
65 yaşına gelinceye kadar sürdürecektir. Bu döngüyü izleyen başka bir döngü 
olmadığından bu yaştan itibaren yaşamınızın sonuna kadar Olgunluk burçlarınızın 
etkisinde kalırsınız.

Maya Burçlarınızın 3 Sütunu

3 burçtan oluşan ve ortada olan sütun baskın bir şekilde karakterinizi etkileyen 
burçlarınızdır. Bu yüzden bunlara ana burçlarınız diyebiliriz. Bunlar Gençlik, Yetişkinlik 
ve Olgunluk olarak adlandırdığımız yaşamınızın farklı aşamalarında etkili olan 
burçlardır. Sağ ve sol sütünlarda ise dişi ve erkek burçlar bulunur. Bunlara merkezdeki 
burcu destekleyen yardımcı burçlar diyebiliriz. İster kadın ister erkek olalım hepimizin 
ruhunda, yaşamımızın farklı yönlerine dair söyleyecek sözü olan bir erkek ve bir kadın 
burcumuz vardır.



Dişi burcunuz, sizin dişi yanınız, özel alanınız hakkındadır. Ebeveynleriniz, çocuklarınız, 
kardeşlerinizin de dahil olduğu aile yaşantınız, evdeki yaşamınız bu burçlardan 
etkilenir. Aslında yakın arkadaş ilişkileriniz, romantik ilişkileriniz, aşk yaşamınız da 
dahil olmak üzere tüm yakın ilişkileriniz, dişi burçlarınızdan etkilenirler. Bu burçlar 
sizin içe dönük, dışarı göstermediğiniz, insanların pek iyi bilmediği tarafınızdır. Tabi bu 
arada yaşamınızda bulunduğunuz döneme bağlı olarak farklı bir dişi burç devreye 
girer ve hepsi farklı bir özelliğe sahiptir.

Erkek burçlarınız güç ilişkileriniz, dışarıya gösterdiğiniz yüzünüz, genel anlamda sosyal 
yönünüze dairdirler. Meslek yaşamınızda kimi oynadığınız, kariyerinizi nasıl 
şekillendirdiğiniz ve dünyaya nasıl hizmet ettiğinizle ilgilidirler. Gençlik döneminizde, 
bu belki okul yaşamınızda kendini gösterir. Olgunluk yaşamı evresinde ise belki 
emeklilikte edindiğiniz hobilerle ilgilidir ama yine de dünyaya ne verdiğinizle ilişkilidir.

İşte bu sayfada Gençlik burçlarınız ve özelliklerini bulacaksınız. Yaşamınızın farklı 
dönemlerindeki burçlar için lütfen yukarıdaki menüden ilgili bölümü seçiniz.

Gençlik Dönemi

Gençlik Burcunuz - Su

Muluk (Yukatan) / Toh (Kiçe)

Kişilik: Duygusal, hayalperest, psişik ve romantik. Yoğun duygularını başkalarına 
yansıtarak onları hâkimiyeti altına alabilir.

Bu burç vermekle, geri ödemekle ilgilidir. Mayalara göre bu burcun bir anlamı 
Kurban’dır. Bu burcu taşıyan bir kişi olarak yaşama maksadınızın tevazuyla hizmet 
etmek olduğunu hissedebilirsiniz. Ya da olumsuzluklar, terslikler ve hastalıkların 
sürekli gündeminizde olması şaşırtıcı değildir. Yine de çaresiz hissetmenizi istemem 
çünkü biraz sonra göreceğiniz gibi bu burç en güzel Maya burçlarından birisidir.
Yumuşak doğanız, mütevazılığınız ve duygusal kişiliğiniz ile öne çıkarsınız. Uysal, 
duygusal ve çalışkan bir doğanız vardır. Dinamik, zeki ve mükemmel bir iletişimcisiniz 
ve bu özellikleriniz sizi liderlik pozisyonlarında etkili yapar. Kesinlikle ortalama bir kişi 



değilsiniz. Risk alırsınız. Kuvvetli bir hayal gücünüz vardır. Sanatçılık, yaratıcılık ve 
vizyonerlik gibi kabiliyetleriniz dikkate değerdir. Suyun yolunu bulması gibi kolayca 
dengenizi yeniden kazanırsınız.

Mayalar ayinlerinde suyu arınma için kullanırlar. Bu törenler kolektif bir güç, ahenk ve 
uyum getirmek için yapılır. Bu törenler, Mayaların yaşantısının önemli bir parçasıdır ve 
böylece kolektif güç ve uyumla birlikte yaşayabilir hale gelirler. Su burcu da bu 
törenlerde suyun kullanılmasıyla aynı amaca sahip olarak görülür. Siz de Su burcu 
olarak içinde yaşadığınız topluma huzur, arınma ve uyum getirmeyi istersiniz. Özünde 
bu burcun amacı huzuru, arınmayı ve uyumu getirmektir. Bu zor görevi yerine 
getirmek demek bazen talihsiz veya olumsuz bir kadere mahkûm olmak gibi 
anlaşılabilir. Çünkü farkında olmadan diğer insanların olumsuzluklarını kendi üstüne 
alabilirsiniz. Kendinizin kurban olduğunu hatırlayın, ruhunuzun amacı toplumuzun 
kollektif karmasını arındırmak. Bunu okurken “neden bu hiçte adil olmayan 
durumdayım” gibi düşünceler aklınıza gelebilir. Bu bilgiye vereceğiniz tepkilerden 
bazıları inkar, tedirginlik, öfke ve çaresizliktir. Ancak beni dinlemeye devam eder ve 
Su burcu dinamiklerini anlamak için çaba gösterirseniz karanlık tünelden çıkabilir ve 
yaşamınızda gerçek bir dengeye kavuşabilirsiniz.

Öncelikle geri ödeyen kişinin teslim olan, mütevazi olan kişi olduğunun altını çizmek 
isterim. Bu burç psikolojiniz üzerinde, egonuzun farkına varmanızı sağlayacak büyük 
bir etkiye sahiptir. Belki toplumunuzda fedakarlığınız ve adanmışlığınızla 
tanınacaksınız, bunlar size acı gelse de manevi anlamda gerçekten çok talihlisiniz.

Bu yüzden karamsarlık, çeşitli sorunlar ve aksilikler tipik olarak hayatınızda yer 
edebilir. Sağlık problemleri ile sık sık karşılaşabilirsiniz ve kronik rahatsızlıklardan 
şikâyetçi olabilirsiniz. Fakat bu sizin için bulunmaz bir fırsattır, bu zorlukların 
üstesinden gelip inanılmaz başarılı bir hayata imza atabilirsiniz. Karmanız 
temizlendikçe düzlüğe çıkacaksınız ve hayatınız yoluna girecek. Sahip olduğunuz 
teslimiyet ve varoluş için duyduğunuz şükran duygusu zor anlarda kurtarıcı rol oynar 
ve bilge bir şekilde hayatınıza devam edersiniz. Mayalar Su burcu insanlarının yaşamın 
zorlu dönemeçlerinden daha iyi bir şekilde akmayı öğreneceklerini söylerler. Zamanla, 
yaşamla birlikte mükemmel bir uyum içinde akan muhteşem bir insana 
dönüşeceksiniz. Yaşamın zorlu patikalarında ilerlerken önsezilerinizi kullanmak zihinsel 
becerilerinizi kesinlikle en iyi hale getirecektir.

Suyu bilinçaltı olarak düşünürsek derinlerden akan duygusal dip akıntılarına ve henüz 
çözülmemiş duygusal problemlere sahip olduğunuzu söyleyebiliriz. Bu durum sizin 
gizli bir gündeminiz varmış gibi algılanabilir ve insanların sizi yanlış anlamalarına ve 
size daha az güvenmelerine yol açabilir. Hatta bu durumu yüzünüze bir kabahat 



olarak vurabilirler. Bu yüzden kendi içinizdeki bu bilinçaltı duyguları yüzeye getirmeli 
ve kendi suyunuzu arındırmalısınız.

Siz net bir şekilde duygusal ve kırılgan bir kişisiniz. Duygu sizin için kilit bir sözcüktür. 
Bu durum sizi bazen bunaltır ve siz ya sınırlayıcı haller ya da duygu sömürüsü 
yapacağınız olumsuz ilişkiler yaratırsınız. Önemli bir tavsiye: Duygular kontrolsüz 
şekilde akmaya başladığında bir mola verin veya derin bir nefes alın ve kendinize 
gelin. Duygularınızı zekice kullandığınızda ne kadar yüksek bir EQ (duygusal zekâ) 
sahibi olduğunuzu göreceksiniz. Bunu başkalarını hissetmek ve şifalandırmak için 
kullanın, onlara duygu sömürüsü yapmak için değil. Duygular içinizdeki lideri de 
ortaya çıkaracaktır. Günümüzün iş dünyasında yüksek EQ (duygusal zeka ) ya sahip 
insanların daha iyi iletişim becerileri olduğu ve bu yüzden uzun süre liderlik 
yapabildikleri bilinen bir gerçektir.

Bütün bunların ötesinde size sahip olduğunuz sanatsal yeteneklerinizden 
bahsetmeliyim. Resim, fotoğraf ya da sinema gibi görsel sanatlarda harikalar 
yaratabilirsiniz. Güçlü hayal gücünüze güvenin ve kendinizi sahip olduğunuz görsel 
yeteneğinizle ifade edin.

İlişkilerinizi şehvetli ve yoğun duygularla yaşamayı seversiniz. Ancak aşırı 
sahiplenmekten kaynaklanan kıskançlık gibi durumlara dikkat etmelisiniz. Su gibi 
dengenizi bulmanız sağlıklı ilişkiler yaşayabilmeniz için gerekli bir koşuldur.
Sahip olunanlar için şükran, geri ödeme, bağış ve adak. Bütün bunlar bu burcun öz 
anlamını karşılar. Hayatın her alanında ve her anında bu eylemleri hatırlamalı ve 
insanlığın geri kalanına da bir hatırlatmada bulunmalısınız: Sahip olduğumuz her şey 
aslında ödünç aldıklarımızdır. Yirmi günde bir kendi gününüzde, yani Su gününde bir 
adakta bulunmanız tavsiye edilir. Siz doğal olarak ruhsal bir rehbersiniz ve dualarınız 
kabul olur. İnsanlara ışık olabilecek bir potansiyeliniz vardır. Çevrenize yardımcı 
olmayı seversiniz ve toplum için çalışmalar sıkıntılarınızı çözmenize yardımcı olacaktır.

Temel engel: Kendini kontrol ve sorumluluk konuları.
Çözüm: Devamlılık ve sebat.

Güç veren yerler: Deniz veya okyanus, nehir, sahil kenarları, göl
Anatomik karşılığı: Kulaklar
Botanik karşılığı: Üzüm yaprakları

Uygun Meslekler: Matematikçi, toplumbilimci, ruhani rehber, araştırmacı

Bu burçta doğmuş ünlüler: Mick Jagger, John Travolta, Madonna, Oprah Winfrey, 
John Lennon, Salvador Dali, Wolfgang Amadeus Mozart, Neil Young, Bill Clinton, 



Saddam Hussein

İyi Anlaştığınız Burçlar: Su, Jaguar, Fırtına ve Kertenkele
Gelişiminize Katkıda Bulunan Burçlar: Su, Kamış, Toprak, Timsah ve Yılan

Gençlik Tonunuz - 7

Yansıtıcı

* Gizemli
* Büyü
* Âlemlerin ötesindeki âlemler
* Yansıtıcı
* Tanrısallığın akışı
* Rüyalar
* Amaç
* Ok

On üç tonun ortasındadır 7, tıpkı bir piramidin tepesi gibi gökle, yani ruhsal boyutla 
Dünya arasında bir köprü oluşturur. Doğuştan ruhsallıkla ilgilisiniz; sezgileriniz ve 
rüyalarla rehberlik almanız güçlü olan yönlerinizdir. Ton 7, aydınlık ve karanlığı ikiye 
bölen bir aynadır. Gerçeği ve illüzyonu olduğu gibi yansıtırsınız. 7, yaratılışın kaynağını 
ve ilahi iradenin akışını çağrıştırır. Doğuştan ruhsallıkla ilgilisiniz. Sezgileriniz ve 
rüyalarla rehberlik almanız güçlü olan yönlerinizdir. Tüm yaratılış sürecinin akışı ile, 
yani Kaynak ile bağlantıdasınız. Diğer âlemleri gören bir enerjiniz var. 7 enerjisi 
bilinmeyene, gizeme ve rüyalara açılan kapıdır. Bu enerjiyi bedeninizde tutarsınız ve 
öte dünyaya açılan bu pencereden bakmanızla tanınırsınız. Yaratıcılığınızla tıpkı bir 
mucit gibisiniz ve yeni kavramlar ve araçlar icat edersiniz.



Genç Dişi Burcunuz - Kartal

Men (Yukatan) / Tz'ikin (Kiçe)

Siz doğuştan vizyonersiniz ve sahip olduğunuz vizyonlarla etrafınızdakilere ilham 
vermekten hoşlanırsınız. İnsanların küçük detaylara, küçük resimlere takılması sizi 
harekete geçirir. Çevrenize vizyon kazandırmayı kendinize görev edinmiş bir haliniz 
vardır. Küçük detaylara takılmayı sevmezsiniz ama yine de onların büyük resmin bir 
parçası olduğunu bilirsiniz. Eğer gözlerinizle ilgili bir sorununuz varsa ya da gözlük 
kullanıyorsanız, içinizde Kartalın bu özelliğinin bloke olduğunun bir işareti olabilir.

Kartal içsel bilginin, ruhsal bilgeliğin sembolüdür. İç sesinizi dinleme yeteneğiniz sizi 
doğal bir kahine dönüştürür ve size ruhsal olarak güçlendirir.Bu yetenekler size maddi 
ve manevi zenginliğin yanı sıra güçlü bir ruhani lider olma fırsatını da getirecektir. 
Kartal, yeryüzü ve gökyüzü arasında aracıdır. Maddi dünyada güçlü olduğunuz kadar 
manevi dünyada da güçlüsünüz. Pozitif modunuz ve yüksek motivasyonunuz 
sayesinde istediğinizi nasıl alacağınızı bilirsiniz. Kalpten bir tutku ile toplumda başarılı 
olmakla istersiniz. İyi bir iş adamı, iş kadını ya da tüccar olmanızı sağlayacak verimli 
toprak bu sayede size gelir. Mayalar, Kartal insanın maddiyat açısından şanslı ve talihli 
olacağını söylerler. Gerekli olan para size her zaman gelecektir.

Kartal burcu bütünlük demektir ve varoluşun her seviyesinde mükemmellik için 
uğraşmayı sembolize eder. Bu yüzden kendinizi mükemmelliğe adarsınız. Yükseklere 
ulaşabilmek için varlığınızın merkezinde ve dengede kalmalısınız. Eğer aşırı rekabetçi 
veya sahiplenici bir hale gelirseniz, hırs ve kıskançlık yüzünden yükseklerden aşağılara 
düşebilirsiniz. Paylaşımcı olur ve başkalarını düşünürseniz yüksekten uçmaya devam 
edebilirsiniz. Başkalarına şefkatle hizmet etmek refahınızı sürdürmenizi sağlar, 
böylece Kartalın kanat çırpışları onun kuş kardeşlerinin yaşamasını sağlar.

Aşk yönünden de şanslı olduğunuzu söyleyebiliriz. Yoğun ilişkiler yaşamayı seversiniz. 
Ancak hovardalık sizde az rastlanan bir durum değildir. Parti hayatını seversiniz ve 
“özgür ruh” sizi iyi tanımlayan bir ifadedir. Sadakat öğrenmeniz gereken zor bir yaşam 
dersidir. Hareket etmenin özgürlüğü sizi kutsamıştır ancak gerçeklerden kaçma 
eğilimini de beraberinde getirir. Hayatta bir zorlukla karşılaştığınızda geniş 
kanatlarınızı açarak hızla oradan uzaklaşmayı tercih edersiniz. Zayıf yönünüz 
korkudur. Hâlbuki bilge bir Kartal olarak sorundan kaçmak yerine güçlü yönünüz olan 
vizyonerliğinizi kullanarak bakış açınızı değiştirmeli ve soruna başka bir açıdan 



bakarak çözümünü görmelisiniz. Farklı ve yeni yaklaşımlar size her zaman yardımcı 
olacaktır.

Genç Dişi Tonunuz - 13

Your nature is tolerant and sophisticated. You have an unlimited motivation to 
overcome your obstacles and transform yourself. Your will to grow and evolve is 
strong. Reaching the top of the mountain does not mean the journey will end here. As 
you reach the summit you want to explore and climb another mountain that you may 
have seen at the new viewpoint reached. The energy of Tone 13 makes you want to 
try new things and you will be hungry to try more. You provide the energy to connect 
what has happened in the past and what will ever be. You are a bridge to the “NOW” 
that will be coming... You take the responsibility to thrive and reach success without 
giving up. For this reason, you always evolve and reach your goals in life.

Hoşgörülü ve inceliklisiniz. Evrilmek ve kendinizi aşmak için içinizde bitmek bilmeyen 
bir motivasyon taşırsınız. Sürekli olarak bir zirveye tırmanırsınız ve orada gördüğünüz 
başka bir zirveye de tırmanıp onun arkasında ne olduğunu görmek istersiniz. Ton 13 
enerjisi yeni bir şey denemeyi veya tekrar denemeyi getirir. Olmuş olan ile olacak olan 
arasındaki bağlantıyı sağlarsınız. Şimdiden, bir sonraki “şimdi”ye bir köprüsü 
kurarsınız. Yeniden çabalamak ve en yüksek başarıya ulaşmak sizin işinizdir. Bu 
sayede hayatta sürekli olarak yükselir ve tekâmül edersiniz.

Genç Erkek Burcunuz - Gece

Akbal (Yukatan)/Ak'ab'al (Kiçe)

Gece, gizemin burcudur, bilinmeyene yapılan bir yolculuktur, yüksek benliğin 



keşfedildiği. Gece ifadesi doğal olarak zıttı olan Gündüzü hatırlattığından bu burç aynı 
zamanda dualitenin ve uçların burcudur. Hayatınızda bazı dönemler hiçbir gelişme 
olmaz ama sonra her şey birden bire olur. Siz de zaten uçlarda yaşamayı seven bir 
insansınız.

Gençlerle ve çocuklarla her zaman iyi anlaşırsınız ve hep genç kalırsınız. Yeni 
teknolojiyi takip etmeyi seversiniz. Çağdaş kültürde ortaya çıkan araçları, gereçleri, 
akımları takip eder, kullanır ve daima kendinizi güncellersiniz. Esnek ve güçlü bir zihne 
sahipsiniz. Bazen elinizde olmadan durumlara hükmetme eğiliminde olursunuz. Giyim 
kuşamınızı kişisel gücünüzü arttıracak şekilde seçersiniz. Enerjiniz ve fiziksel 
görünümünüz sizi çok çekici kılar.

Bu burcun diğer bir adı “Ev”dir, sizi neredeyse saplantılı yaptığı konu ise güvenlik 
hissidir. Bir Maya efsanesine göre Kahraman İkizler aydınlanmayı arama yolunda bir 
yolculuğa çıkarlar. Bu yolculukta gece çöktüğü sırada boş bir ev bulurlar. Zorlu bir 
yolculuk yapmakta olduklarından geceyi bu evde geçirmeye karar verirler. Ertesi 
sabah uyandıklarında daha genişlemiş bir farkındalıkla yola devam ederler. Geceyi bu 
evde geçirmeleri, onlara bir tür aydınlanma getirmişti. Gece veya Ev, tıpkı Kahraman 
İkizlerin bilinmeyenin içinde güvenlik duygusunu bularak aydınlanması gibi daha 
yüksek bir bilince ulaşmayı sembolize eder. Bu ikizler gibi bilinmeyeni araştırmak ve 
gizemin içine dalmak için duyduğunuz arzu size sıradışı bir yaşam getirir. Bir yuvada 
olmak, güvende olmak hissi size kesinlikle iyi gelir. Mesela evinizi olabilecek en güzel 
şekilde dekore etmek istersiniz. Evde geçirilen vakit ve ve aileniz sizin için çok 
önemlidir.

Diğer taraftan, maddi olarak güvende hissetmek konusunda takıntılı olabilirsiniz. Ya da 
konfor alanınıza saplanıp kalır ve risk almaya cesaret edemezsiniz. Bu aslında Gece 
burcu insanının düştüğü en büyük tuzaktır: Güvenlik duygusunu manevi bir “yuvada 
olma” hali ile bulmak yerine maddi boyutta aramak. Böyle olduğunda, nerdeyse 
paranoyakça endişelenirsiniz. “Evim yeterince güvenli mi”, “bankada yeterince param 
var mı”, “peki ya sigortam?” gibi sorular sıkça zihninizde dolanır. Gece insanıysanız ve 
bir hırsızlık yaşadıysanız, bunun anlamı güvenlik duygusunu yanlış yerde arıyorsunuz 
demek olabilir. Belki de gerçek Yuvanızı bulma zamanı gelmiştir. İçinizde bir ses size 
pek çok kez bu maceraya çıkmanız gerektiğini söylemiştir: “git ve karanlığı keşfet, 
bilinmeyeni keşfet.” İçinize dalmaya, o boşluğa doğru yola çıkmaya izin verin. 
Bilinmeyene olan merakınızın sönmesine müsaade etmeyin. Unutmayın, bu zor 
manevi yolculuğu tamamlayacak güç size bahşedilmiştir. İhtiyacınız olan her şey 
içinizdedir ve sadece keşfedilmeyi beklemektedir. Eninde sonunda, elinizden 
alınamayacak olan gerçek güvenlik hissini bulacaksınız



Gece, Mayalar tarafından çok romantik bir burç olarak görülür. Sosyal yaşamında çok 
çapkın olarak algılanırsınız. Diğer taraftan aşk, karşılaşacağınız en büyük engel 
olabilir. Sevimli ve tutkulu bir âşıksınız ve hayatta her zaman doğru eş arayışı içinde 
olursunuz. Ancak bu “mükemmel” eş arayışınız bir takıntı haline gelebilir ve sizin için 
doğru olan eşi görmenize engel olabilir. Ya da uzun soluklu bir birlikteliğin uyumu için, 
yani “eşiniz” için ciddi bir çaba göstermezseniz, kolaylıkla yanlış kişinin ağına 
düşebilirsiniz. Bu tür sorunların çaresi manevi yolda yürümeye devam etmektedir... Öz 
güveninizi bulduğunuzda, doğal olarak daha iyi seçimler yapacaksınız. Bu sayede 
kapınızı çalan harika fırsatları daha iyi değerlendirebilir ve sizin için doğru olanları 
seçebilirsiniz. Diğer taraftan kibir gibi zayıf yönlerinize dikkat edin ve kendinize karşı 
daima dürüst olun.

Genç Erkek Tonunuz - 1

Ton 1 dualiteden önceki yaratma aşamasını temsil eder. Yaratmayı seversiniz çünkü 1 
yaratılış tonudur. Hızlı hareket edersiniz ve büyük bir güce sahipsiniz. Kendinizden 
eminsiniz ve ileri adım atmayı seversiniz. Kendi kendinize rehber olursunuz. Dâhil 
olduğunuz herhangi bir projeyi ileri doğru itersiniz. En iyi performansınızı ise bir 
engelle karşılaştığınızda sergilersiniz. Sizden detaylara önem vermenizi veya bitirici 
son dokunuşları yapmanızı bekleyemeyiz. Bir işe, projeye veya herhangi bir şeye 
başlamayı seversiniz ama tamamlamakta zorluk çekersiniz. Başladığınız şeylerin 
devamını getirmek için diğer insanlardan yardım istemelisiniz. 

Yetişkinlik Dönemi

Ve işte 26 yaşınızdan 39 yaşınıza kadar sizi net bir şekilde etkileyecek olan üç burç 
sahneye çıkıyor. Eğer yaşamınızdaki 13 yıllık dönemleri anlatan bölümü okumadan bu 
sayfaya atladıysanız lütfen “Gençlik Dönemi”ne geri dönüp buradaki giriş metnini 
okuyunuz.

Burada merkezde bulunan, yani ortadaki sütunun orta sırasındaki burç size 



doğduğunuz günü gösterir ve eğer bir Maya olarak doğmuş olsaydınız bu burç sizin 
takma adınız olarak kullanılabilirdi. Merkezdeki bu burç yaşam amacınız ve 
karakteriniz için oldukça önemli olsa da, ancak 13 yaşınızda kendini göstermeye 
başlar ve 26 yaşına geldiğinizde artık sahnedeki yerini alır. 39 yaşına geldiğinizdeyse 
etkisi azalmaya başlar ve yerini Olgunluk burcuna bırakmaya başlar, bu geçiş dönemi 
52 yaşınıza gelinceye kadar devam eder.

Şimdi artık Yetişkinlik burcunuzu, Erkek ve Dişi burçlarınızı okuyabilirsiniz. Erkek 
burcunuzun daha çok iş yaşamınızı ve dişi burcunuzun da daha çok aile yaşamınızı 
etkilediğini untmayın.

Olgunluk Dönemi için lütfen bir sonraki bölümü okuyunuz.

Yetişkin (Gün) Burcunuz - Toprak

Kaban (Yukatan)/ No'h (Kiçe)

Kişilik: Zihinsel olarak aktif, rasyonel, akıllı ve pratik. Genellikle liberal ve ilerici. 
Münakaşacı, güçlü kanaatlere sahip.

Mayalara göre Toprak burcu, beyin ve ona dair tüm güçleri temsil eder. Bu yüzden 
klasik astrolojideki toprak elementine pek benzemez. Toprak burçlarının fikir dolu 
parlak zihinleri ve ışıldayan beyinleri olur. Zeki ve entelektüelsiniz, ayrıca güçlü 
analitik yeteneklere sahipsiniz. Zihinsel güç ve parlak fikirler Toprak burcunun 
özelliklerindendir. Sürekli öğrenci olmayı seversiniz. Hayat algınız bir bilim insanı 
gibidir ya da bir filozof gibi. Belki de her ikisi birden.

“Deprem” bu burcun diğer bir ismidir. Toprak burcu açısından bakarsak, zihinsel ya da 
felsefi dünyalarda depremler yaratmaktan bahsediyoruz demektir. Fikir dünyasında 
bazı depremler yaratarak kollektif bilincin bir üst düzeye yükselmesini sağlarsınız. 
Görüşleriniz genellikle liberal, ilerici ve bazen radikaldir. Düşünceleriniz ile sanki 
gelecekte yaşıyor gibisinizdir. Dünyanın geçirdiği ruhsal evrimde bir sonraki aşama 
sizin enerjinizle gelir. Misyonunuz ilerici düşünceleriniz ile insanlığın zihniyetini 
geleceğe taşımaktır. Geleceğin düşünme tarzını “Depremlerinizle” günümüz 
dünyasına taşırsınız. Elbette bu zihinsel tektonik hareketler yumuşak olmayacaktır. 
Kendinizi sıklıkla bir çatışma hatta bazen yalnızlık ve çaresizlik içinde bulabilirsiniz. 
Yalnız hissetseniz, kimse sizi anlamasa bile ilerici düşünmeyi sürdürün. Gün gelecek 



ve doğru fırsatları yakalamaya başlayacaksınız ve kendinizi şanslı hissedeceksiniz.

İçinde yaşadığınız çevre veya toplum sizin düşüncelerinizi anlayamıyorsa, huzursuzluk 
çıkarabilirsiniz veya içinize kapanırsınız. Bir Deprem burcu insanı olarak, sarsıntılar 
yaratarak ve yeni bir zihniyete yer açmak istersiniz. Ancak dikkat edin dengenizi 
kaybettiğinizde aşırı duygu durumları yani "duygusal depremler” yaratabilirsiniz.

İlham veren bir filozof ve vizyoner olduğunuz doğrudur, ancak diğer taraftan 
tartışmaya meğilli veya zihni karışık bir insan olabilirsiniz. Parlak beyninizde oluşan 
yepyeni fikirlerin, dünyaya faydalı mı olacağını yoksa sadece boş birer hayal mi 
olduğunu ise önceden bilebilmek imkansızdır. Depremlerinizin kendinize zarar 
vermemesi için aşırı zihinsel aktivitelerinizi dengelemeye ve sakinleşmeye ihtiyaç 
duyarsız. Meditasyon sizi için çok iyi bir ilaçtır. Beden, zihinle ve ruh dengesi ve 
sakinliğe ulaşmak için dans, tai-chi veya yoga size çok iyi gelecektir. Bedeninizi 
meditatif bir şekilde hareket ettirmeyi deneyin. Diğer taraftan aktif meditasyon adı 
verilen uygulamalar düşünürken boşluklar ve duraklama anları yaratmanızı 
sağlayacaktır. Beyninizi boşaltmak ve düşüncelerinizin ağırlığından kurtulmak için 
günlük tutmak, not almak gibi yöntemleri tavsiye ederim. Ayrıca zihinsel 
aktivitelerinizin yoğunluğu doğayla olan bağınızın kopmasına yol açabilir. Bu sizin 
hayattaki en büyük engellerinizden biridir ve onu aşmak için doğada vakit geçirmeye 
ihtiyacınız vardır.

Zihinsel güçlerinizi odaklamayı öğrenmek sizin için çok faydalı olacaktır. Bir diğer 
deyişle, dünyaya getirmeye çalıştığınız yeni bilinci “topraklamanız” iyi bir fikirdir. 
Bilimsel araştırmalara girmek veya zeka oyunlarıyla vakit geçirmek de 
potansiyellerinizi keşfetmenize yardımcı olabilir.

İlişkilerinizde sakin bir Toprak olmayı yeğlersiniz. Sadakatli ve uzlaşmacı bir doğaya 
sahip olursunuz ve evlilikte iyi huylusunuz.

Yaşamın tüm alanlarında doğal düzenin dönmesi için çabalarsınız. Unutmayın, 
çevrenizi ve toplumu yüksek bir frekansa taşımak için buradasınız. Bu aslında sizin 
tüm insanlığa bir hediyenizdir. Eşzamanlılıklarla ilerleyen bir hayat ve sinerjinin 
getirdiği güçlü enerji. Mayalar, Toprak burcunu eşzamanlılıklar burcu olarak görür. 
Şaşırmayın, başınıza gelen rastlantılardan anlam çıkarın ve onları yeni bağlantı kurma 
fırsatları olarak görün. Bağlantılar hem siz ve potansiyel arkadaşlarınız arasında, hem 
de yeni idrakler için beyin hücreleriniz arasında olacaktır. Bunlar güçlü yönlerinizdir. 
Haydi Toprak! Kımılda ve yeniye yer aç.

Temel engel: Kendi hayatını bir plana uygun şekilde yürütmek.
Çözüm: Daha esnek ve sabırlı olmak.



Güç veren yerler: Dağlar, tropik ormanlar, göller

Anatomik karşılığı: Beyin

Botanik karşılığı: Fesleğen

Uygun Meslekler: Sanatkâr, doktor, ruhani rehber, matematikçi, bilim adamı/kadını

Bu burçta doğmuş ünlüler: Timothy Leary, Hayao Miyazaki, Alfred Hitchkok, Demi 
Moore, Benjamin Franklin, Pope Francisco (Jorge Mario Bergoglio)

İyi Anlaştığınız Burçlar: Toprak, Yol, Rüzgar ve Geyik

Gelişiminize Katkıda Bulunan Burçlar: Toprak, Kamış, Timsah, Yılan ve Su

Galaktik Tonunuz - 2

Ton 2, olmak ya da olmamak sorusu kadar gizemlidir. Kendinizi diğer her şeyden ayrı 
hissetme ve tekrar birleşme arzusuna sahipsiniz. Hayatta her türden seçimleri 
yaparken (aydınlık/karanlık, dişi/erkek, iyi/kötü, Yin/Yang) bir yandan da dengeli bir 
şekilde yürümeyi öğreniyorsunuz.

Trekana Burcunuz - Baykuş

Kib (Yukatan)/ Ah'mak (Kiçe)

Baykuş, bilgeliği ve özellikle de yaşlı ruhların bilgeliğini sembolize eder. Mayalar, 
Baykuş gününde doğan kişilerin çok kez enkarne olmuş yaşlı ruhlar olduğunu 
söylerler. Yaşlı ruhlar kadim zamanların bilgeliğini taşırlar. Baykuş’un enerjisi, 



telepatik yetenekler getirir ve sizi öte dünyalar ile temasa geçirir. Bu sayede kutsal 
mekânların bilgeliği ile bağlantıda olursunuz. Çok deneyim sahibi olmanın bilgelik 
kazandırması ve bunun yanında az sonra açıklayacağım ağır bir karmik yük getirmesi 
doğaldır.

Yaşlı bir ruh olarak, kendiniz ve yakınlarınız için en iyiyi istersiniz ve yüksek 
standartlarınıza uymayan kişileri hayatınızdan çıkarırsınız. Eğitici ve öğretici 
doğanızdan dolayı çoğu kez mevki ve otorite arayışında olursunuz. Yaşlı ruhlar doğal 
olarak saygı duyuldukları konumlarda bulurlar kendilerini. Başka insanların 
yanındayken kendinizin farkında olursunuz. İçinizde inanılmaz bir güç kendinizi 
keşfetmenizi sağlayan sessiz bir iç gözlem alanını size sunar. Bu özelliğiniz arkeolojik 
hazinelere kıyasla çok daha değerli sayılan bilgeliği size getirir. Bu bilgeliği daha çok 
hatırlamak için kadim kültürlerle ve onların ruhsallıkları ile ilgilenmek, hatta eski 
tapınak ve kalıntılarda dolaşmak size iyi gelir. Kadim zamanlardan kalma bir tapınağın, 
eskiden gücün ve enerjinin merkezi olduğu söylenen arkeolojik kazı alanlarının 
yakınlarında kendinizi yuvanızda gibi hissedersiniz. Ya da kadim bir ezoterik bilgelik 
öğretisini okumak ve uygulamak sizi şaşırtacak derecede güçlendirebilir. Yani, ister 
Hindistan'dan, Tibet'ten, Orta Doğu'dan, isterse Orta Amerika'dan veya Kuzey 
Avrupa'dan, gezegenimizin neresinden gelirse gelsin kadim ruhsal öğretilerle hızlı ve 
kolay bir şekilde bağlantıya geçersiniz.

Bunlar sizi bilgelik ve güçle besleyecek kaynaklardır ancak diğer burçlarda olduğu gibi 
bu burcun da bazı zorlukları vardır. Mayalar, Baykuş insanlarının geçmiş yaşamlardan 
getirdikleri karmayı arındırmak için bu yaşama geldiklerine inanırlar. Bu da elbette bu 
hayatı zor hale getirir. Belki de edinmeniz gereken en önemli farkındalık noktası 
budur, özellikle de zor zamanlarda. Kötümserlik yerine farkındalık sizin çıkış 
yolunuzdur. Tam olarak ne tür bir farkındalığa sahip olmanız gerektiğini birazdan 
anlatacağım. Basit bir şekilde anlatmak gerekirse, zor zamanlar yaşadığınızda bilin ki, 
geçmişinizden gelen karmayı temizliyorsunuz. Sevinin çünkü yüklerinizden 
kurtuluyorsunuz. Ve daha da farkındalıkla ve merkezinizde kalarak, ve daha fazla 
teslim olarak bu süreci daha etkili (ve muhtemelen daha kolay) bir şekilde 
geçeceksiniz.

Dengeden uzaklaştığınızda yaşama karşı katılaşıp ilişkilerinizde acımasızlaşarak 
hissizleşebilirsiniz. Bu noktada kendi kendinizi affetmeniz çok değerlidir. Yüksek bir 
bilincin rehberliğinde girilen geçici bunalım dönemleri sizin için önemli bir rol oynar. 
Bu dönemlerin ardından hayata karşı yeni bir bakış açısı, genişlemiş bir gönül ve 
şefkat duygusu gelir.

Baykuşlar gibi tembel ama bilge olursunuz. Sorumsuz bir hayat izleseniz de genelde 



şanslı olursunuz ve zenginliğe doğru yol alırsınız. Uzun ve sağlıklı bir hayat sürmeniz 
muhtemeldir. Hayatınızdaki zorluklara ve neyin işe yarayıp neyin yaramadığına dair 
keskin farkındalığınız sizi mükemmel bir rehber yapar. Bu burcu sembolize eden 
hayvanlardan birisi de arıdır. Tıpkı bal tabağına konan bir bal arısı gibi hayatın 
zevklerini tatmayı seversiniz. Ancak arı kendini zevke kaptırırsa balın içine düşüp 
boğulabilir. Bir diğer deyişle kötü alışkanlıkların batağına düşmeye meyillisiniz. Bu 
konuda dersinizi aldığınızda ve sınavlarınızı geçtiğinizde başkalarını bataklıktan 
kurtaran, kötü alışkanlıklardan çekip çıkaran bir danışman olarak hayli iş görürsünüz.

Az önce bahsettiğim gibi, Mayalar Baykuş gününde doğanların karmasını temizlemek 
üzere hayata yeniden gelen yaşlı ruhlar olduğunu söylerler. Baykuş burcu tipik olarak 
bir karmik temizlenmeyi sembolize eder. Bu sizin için hem bireysel anlamda kendi 
karmanızın temizlendiği bir yaşam hem de genel anlamda içinde yaşadığınız toplumda 
bir karmik temizlenme anlamına gelir. Baykuş olarak yaşlı bir ruh olduğunuz, hayata 
genelde derin ve ciddi bakmayı sevmenizden bellidir. Yaşamınızda pek çok sıkıntı, 
aksilik ve hastalıkla başa çıkmak zorunda kalmış olabilirsiniz. Böyle durumlarda 
affedici olmanız ve iç sesinize güvenmeniz düzlüğe çıkmanızda kritik bir rol 
oynayacaktır. Kendinizi incinmiş, depresif, üzgün, yetersiz ya da şanssız hissedersiniz 
ama nasıl hissederseniz hissedin kendinize güvenin. Ne olursa olsun bunu yaparsanız 
yaşamınızda karşınıza gelecek karanlık anları atlatabilmek için bir anahtarınız olacak. 
Ayrıca Baykuş olarak bilmelisiniz ki bu sorunların yüzeye çıkması sayesinde karmik 
borçlarınızı ödüyorsunuz ve bunu kutlamalısınız.

Dişi Burcunuz - Gece

Akbal (Yukatan)/Ak'ab'al (Kiçe)

Gece, gizemin burcudur, bilinmeyene yapılan bir yolculuktur, yüksek benliğin 
keşfedildiği. Gece ifadesi doğal olarak zıttı olan Gündüzü hatırlattığından bu burç aynı 
zamanda dualitenin ve uçların burcudur. Hayatınızda bazı dönemler hiçbir gelişme 
olmaz ama sonra her şey birden bire olur. Siz de zaten uçlarda yaşamayı seven bir 
insansınız.

Gençlerle ve çocuklarla her zaman iyi anlaşırsınız ve hep genç kalırsınız. Yeni 



teknolojiyi takip etmeyi seversiniz. Çağdaş kültürde ortaya çıkan araçları, gereçleri, 
akımları takip eder, kullanır ve daima kendinizi güncellersiniz. Esnek ve güçlü bir zihne 
sahipsiniz. Bazen elinizde olmadan durumlara hükmetme eğiliminde olursunuz. Giyim 
kuşamınızı kişisel gücünüzü arttıracak şekilde seçersiniz. Enerjiniz ve fiziksel 
görünümünüz sizi çok çekici kılar.

Bu burcun diğer bir adı “Ev”dir, sizi neredeyse saplantılı yaptığı konu ise güvenlik 
hissidir. Bir Maya efsanesine göre Kahraman İkizler aydınlanmayı arama yolunda bir 
yolculuğa çıkarlar. Bu yolculukta gece çöktüğü sırada boş bir ev bulurlar. Zorlu bir 
yolculuk yapmakta olduklarından geceyi bu evde geçirmeye karar verirler. Ertesi 
sabah uyandıklarında daha genişlemiş bir farkındalıkla yola devam ederler. Geceyi bu 
evde geçirmeleri, onlara bir tür aydınlanma getirmişti. Gece veya Ev, tıpkı Kahraman 
İkizlerin bilinmeyenin içinde güvenlik duygusunu bularak aydınlanması gibi daha 
yüksek bir bilince ulaşmayı sembolize eder. Bu ikizler gibi bilinmeyeni araştırmak ve 
gizemin içine dalmak için duyduğunuz arzu size sıradışı bir yaşam getirir. Bir yuvada 
olmak, güvende olmak hissi size kesinlikle iyi gelir. Mesela evinizi olabilecek en güzel 
şekilde dekore etmek istersiniz. Evde geçirilen vakit ve ve aileniz sizin için çok 
önemlidir.

Diğer taraftan, maddi olarak güvende hissetmek konusunda takıntılı olabilirsiniz. Ya da 
konfor alanınıza saplanıp kalır ve risk almaya cesaret edemezsiniz. Bu aslında Gece 
burcu insanının düştüğü en büyük tuzaktır: Güvenlik duygusunu manevi bir “yuvada 
olma” hali ile bulmak yerine maddi boyutta aramak. Böyle olduğunda, nerdeyse 
paranoyakça endişelenirsiniz. “Evim yeterince güvenli mi”, “bankada yeterince param 
var mı”, “peki ya sigortam?” gibi sorular sıkça zihninizde dolanır. Gece insanıysanız ve 
bir hırsızlık yaşadıysanız, bunun anlamı güvenlik duygusunu yanlış yerde arıyorsunuz 
demek olabilir. Belki de gerçek Yuvanızı bulma zamanı gelmiştir. İçinizde bir ses size 
pek çok kez bu maceraya çıkmanız gerektiğini söylemiştir: “git ve karanlığı keşfet, 
bilinmeyeni keşfet.” İçinize dalmaya, o boşluğa doğru yola çıkmaya izin verin. 
Bilinmeyene olan merakınızın sönmesine müsaade etmeyin. Unutmayın, bu zor 
manevi yolculuğu tamamlayacak güç size bahşedilmiştir. İhtiyacınız olan her şey 
içinizdedir ve sadece keşfedilmeyi beklemektedir. Eninde sonunda, elinizden 
alınamayacak olan gerçek güvenlik hissini bulacaksınız

Gece, Mayalar tarafından çok romantik bir burç olarak görülür. Sosyal yaşamında çok 
çapkın olarak algılanırsınız. Diğer taraftan aşk, karşılaşacağınız en büyük engel 
olabilir. Sevimli ve tutkulu bir âşıksınız ve hayatta her zaman doğru eş arayışı içinde 
olursunuz. Ancak bu “mükemmel” eş arayışınız bir takıntı haline gelebilir ve sizin için 
doğru olan eşi görmenize engel olabilir. Ya da uzun soluklu bir birlikteliğin uyumu için, 
yani “eşiniz” için ciddi bir çaba göstermezseniz, kolaylıkla yanlış kişinin ağına 



düşebilirsiniz. Bu tür sorunların çaresi manevi yolda yürümeye devam etmektedir... Öz 
güveninizi bulduğunuzda, doğal olarak daha iyi seçimler yapacaksınız. Bu sayede 
kapınızı çalan harika fırsatları daha iyi değerlendirebilir ve sizin için doğru olanları 
seçebilirsiniz. Diğer taraftan kibir gibi zayıf yönlerinize dikkat edin ve kendinize karşı 
daima dürüst olun.

Dişi Tonunuz - 8

Basitlikten sonsuzluğa, 8 enerjisi var olan her şeyi organize eder. Güçlü bir 
organizasyon yeteneğine sahipsiniz ve denge noktasına ulaşmadan önce bütün 
olasılıkları kesin olarak tartarsınız. Güçlü olduğunuz yanlarınızdan birisi yaşamın 
içindeki temel kalıpların farkına varmanızdır. Bu kalıpları ve bunların altındaki 
sistemleri anlamak için doğuştan gelen bir meraka sahipsiniz. Bu ise sizi çok 
entelektüel bir tipe dönüştürür. Üzerinde çalıştığınız konuyu hem derinlemesine hem 
de geniş olarak araştırmayı seversiniz. Bu durum bazen sizi başlangıçta çok basit 
görünen bir şeyi öğrenmek için çok zaman harcamaya iter ya da kendinizi detaylara 
saplanmış olarak bulabilirsiniz. Bazen ise fazla sert ya da çok düzenli olabilirsiniz. 8 
yaşamınıza gerekli oranda sabitlik ve denge getirir ancak bazı durumlarda olayı 
akışına bırakmak ve evriminizi diğer tonlarla (ve bu tonu taşıyan insanlarla) 
tatlandırmak iyidir. Hayattaki temel niyetiniz uyum ve denge getirmektir. Kalıpların ve 
sistemlerin farkında olduğunuzdan, dengenin nerede bozulduğunu, yeniden uyumu 
yakalayabilmek için nasıl bir düzeltme yapılması gerektiğini kolayca anlarsınız.

Erkek Burcunuz - Maymun

Çuen (Yukatan) / B'atz (Kiçe)

Sevimli, zeki ve cömertsiniz. Sizi toplum içinde fark etmemek imkânsızdır. Kendinizi 



saklamak isteseniz bile bu çok mümkün değildir. Güçlü bir kişiliğiniz vardır, bazen 
yoğun duygularınızdan ötürü mesafeli olmayı seçersiniz. Sempatik karakteriniz ve 
şakalarınızdan ötürü anında ilgi odağı olursunuz. Doğuştan zanaatkar ve sanatçı olan 
Maymun için müzik, resim, el yapımı objeler ve benzeri uğraşların hepsi uzmanlık 
alanına girer ancak en iyi olduğu alan performans sanatlarıdır. Dans etmek, şarkı 
söylemek özellikle oyunculuk Maymunun doğal yeteneklerindendir. Sahne ışıkları 
daima üzerinizde olur ve her zaman ilgi odağı olmanın tadını çıkarırsınız. Eğer henüz 
bu özelliklerinizi keşfetmediyseniz, kesinlikle bunu düşünmelisiniz. Hatta neden bu 
doğrultuda bir kariyer olmasın? Bir tv programı sunucusu olmayı bile düşünebilirsiniz. 
Şöhreti doğal olarak yaşamınıza çekersiniz.

En basit haliyle Maymun aslında içimizdeki çocuğu sembolize eder. Masum, meraklı, 
yaratıcı, oyuncu ve komik. Evin duvarlarına resim yapan, bir kemanı iç gıcıklayıcı 
şekilde de olsa çalmaya devam, daha doğrusu canının istediği şekilde yaratıcı ve 
artistik olmayı seçen çocuktan bahsediyorum. Böyle bir çocuk yetiştirmek 
sağduyumuz ve sosyal deneyimlerimizden bildiğimiz üzere zorlu ve bazı zamanlar 
oldukça yorucu olabilir. Bu nedenle genelde böyle çocuklara kendilerini ifade 
edebilecekleri şekilde alan tanımayız. Pek çok ebeveyn baskı kurmak ve engellemek 
yolunu seçer. Buna yanıt olarak çocuk daha da haylazlaşır, yıkıcı ve bozucu 
davranışları artar. Yani bu sefer daha büyük bir bedel ödeyebilir, duygusal problemlere 
ve aile içindeki uyumun yitirilmesine sebep olabilirsiniz.

Burada ise durum biraz daha farklıdır. Sizin kendi iç çocuğunuzdan bahsediyorum. Ona 
alan tanıyıp, desteklemek konusunda otorite her zaman sizsiniz. Kararlarınız ve 
tutumlarınızla kazanan ya da kaybeden kendiniz olursunuz. Eğer bir ebeveynseniz 
sizin çocuğunuz üzerinde de etkileri olacaktır bunun. Maymun burcunda doğmuş birisi 
olarak içinizdeki çocuğa oynaması ve yaratıcı bir şekilde kendini ifade etmesi için izin 
vermelisiniz. Yaratıcı kanalınız açık olduğunda pratik zekânız ile topluma çok faydalı 
olabilirsiniz. Buradaki anahtar, iç çocuğunuzla iletişiminizi canlı tutmaktır. İçimizdeki 
sıradışı, artistik, meraklı tarafımızın yani enerji dolu çocuğumuzun yaşamını 
sürdürmesi gereklidir. Bir yetişkin olarak görevimiz bu çocuğu korumaktır. O da buna 
cevaben bizi ilhamları ile besler. Çocuksu hayallerinizi hatırlayın, yaratıcılığınızı özgür 
bırakın. İçinizdeki çocuk için o piyanoyu veya resim malzemelerini satın alın. Bir 
yerlere basıp gitmek istiyorsanız bunu yapın.

Maymun en şanslı burçlardan birisidir. Evlilik, çocuklar, iş ve para gibi konularda çok 
şanslı olduğunuzu söyleyebiliriz. Tüm burçları birbirine bağlayan, bir ağ vardır. Bu 
ağ,insanın yaratıcılığı ve ruhsal birlik duygusuna dayanır ve Maymun burcunu 
sembolize eder. Maya Büyükleri bu gün başlayan evliliklerin ve ilişkilerin sıkı bağlarla 
birbirine bağlanacağını söylerler. Mükemmel bir eş arayışında olabilirsiniz. Bu bazen 



sizde düş kırıklıkları yaratabilir ancak eşinizi bulduğunuza inandığınızda ne olursa 
olsun bu ilişkiyi korumaya çalışırsınız.

Maymun diğer ismiyle Dokumacı olarak bilinir. Düşünceleri adeta bir iplik gibi elinize 
alır ve onları bizim gerçeklik kumaşımıza dokursunuz. Yeni düşünceler veya buluşlar 
hayatımıza yine sizin tarafınızdan dokunur. Size bir şey öğretmeye gerek yoktur çünkü 
zaten biliyorsunuzdur. Yirmi burcu birbirine bağlayan ağ olduğunuzdan tüm diğer 
burçların niteliklerinden beslenebilirsiniz. Bu sizin her işten biraz anlamanızla da 
sonuçlanır ve elinizden her iş gelir. Yapıcı çözümler sunarken kendinizi sanatsal ve 
yaratıcı çözümlerle ifade edersiniz. Ancak ilginizi bir konuda kısa bir süre için 
tutabilirsiniz ve genelde herhangi bir konuda ustalaşacak kadar ona ilgi 
göstermezsiniz. Topladığınız çeşitli bilgi ve becerilerden fayda sağlamanın bir yolu, 
yeni yaklaşımların mucidi olmak ve yeni fikirler üretmektir. Kazandığınız becerilerden 
en az birisinde uzmanlaşmayı düşünün, böylece finansal açıdan daha rahat olur ve 
daha fazla ilgi alanınız için zaman ve enerjiye sahip olursunuz.

Doğal bir lider olarak ya liderliği ya da bağımsızlığı seçersiniz; ikisinin arası çok zor 
görülür. Sanatçıların ego problemi ünlüdür. Kendi yaratıcılığınız, becerileriniz ve 
şansınız ile ilgilenmeye çok fazla vakit geçirip başkalarını tamamen görmezden 
gelebilirsiniz. Egoistlik karanlık tarafınızdır ve hayattaki sınavınız bu egoistliği 
aşmaktır. Yaşınız ilerledikçe topluma hizmet etmenin önemini daha iyi kavrayacaksınız 
ve bu sayede dengenizi bulacaksınız.

Erkek Tonunuz - 9

Geniş perspektifiniz ve büyük resmi görmeniz sayesinde sabırlı olmayı bilirsiniz. 
Olgunluğunuz ve kendi gücünüzde kalabilmeniz ile öne çıkarsınız. 9’un enerjisiyle 
planlar ve projeler tamamlanırlar. Eylem döngülerinin tamamlanması sizin için son 
derece önemlidir. Sabır ve azim, vizyonerliğinizde güçlü bir şekilde bulunur; bunun 
eksikliğinde ise büyük ızdırap oluşur. Enerjiniz ile etrafınızdakilerin hedeflerine 
ulaşmaları için destek olursunuz. 9’u deneyimlemek, Tanrı’yla olan bağlantıyı daha 
kolay ve derin bir şekilde deneyimlemektir.



Olgunluk Dönemi

Burada, Yaşam Ağacınızın en alt satırında bulunan Olgunluk dönemi burçlarınızı 
göreceksiniz. Bu üç burç siz 39 yaşınıza geldiğinizde etki göstermeye başlar ve 
Yetişkinlik burçlarının yerini almaya başlarlar. Bu geçiş dönemi siz 52 yaşınıza 
gelinceye kadar devam eder. Tam anlamıyla sahneye çıkmaları ise siz 52 yaşınıza 
geldiğinizde başlar ve ister 65 isterseniz 165 yaşınıza kadar yaşayın, hayatınızın 
sonuna kadar olan dönemde sizi etkilemeyi sürdürürler. Maya kültüründe, 65 yaşından 
sonra bu burçların yerini başka burçlara bırakacağına dair bir işaret bulunmamaktadır.

Öyleyse şimdi merkezi, erkek ve dişi Olgunluk dönemi burçlarınızı okuyabilirsiniz.

Olgunluk Burcunuz - Yılan

Çikkan (Yukatan) / Kan (Kiçe)

Kişilik: Kararlı, aşırı uçta, güçlü ve karizmatik. Diğerlerini derinden etkileyen güçlü 
duygulara veya kişisel güçlere sahip.

Güçlü bir bedene sahipsiniz ve sporla uğraşmayı seversiniz. Zihinsel kabiliyetleriniz de 
yüksektir ve stres dolu koşullara pek çok insandan daha iyi dayanırsınız. Okumaya 
meraklı olursunuz ve bilimle ilgilenmeyi seversiniz. Genlerimizde saklı olan bilgiyi 
açığa çıkarmak gibi bir yeteneğiniz vardır. Yeni bilgiyi çok yakın takip edersiniz ve bilgi 
teknolojisi alanında çok başarılı olabilirsiniz.

Her zaman göze çarparsınız ama sizin hakkınızda genellikle çok az şey bilinir. Tutkulu 
ve göze çarpıcısınız, ayrıca güçlü bir içgüdüye sahipsiniz. Bu özellikleriniz sizi doğal bir 
lider haline getirir. Sınırlı dünya ile manevi özlemler arasında bir köprü 
gibisiniz.Yüksek bir ruhsal potansiyel taşırsınız ve bir medyum veya ruhsal şifacı 
olabilirsiniz. Sağlık, şifa ve tıp yaşamınızda anahtar alanlarlardır. Bir atlet olmayı 
seçebilir veya fiziksel aktivite gerektiren herhangi bir konuda uzmanlaşabilirsiniz. Ya 
da tıp, şifa, eczacılık, psikoterapi, gibi bir alanda kariyer sahibi olmayı seçebilirsiniz.

Gözlerinizde yoğun bir enerjiye sahipsiniz. Karizmatik olarak tanınırsınız. Aslında 



Mayaların Yılan burcu insanlardan korktuklarını duydum. Bu, sizde halihazırda belli bir 
düzeyde uyanmış olan Kundalini adı verilen çok büyük bir güçten kaynaklanır. Eğer 
yoga geleneğinde Kundalini sembolünü araştırırsanız onun spiral şeklinde bir yılan 
olarak gelişimimizi sağlayan en yüksek gücü temsil ettiğini göreceksiniz. Bu güç 
çoğunlukla uykudadır ancak özenli bir uygulamayla ya da bir Guru'nun lütfuyla 
uyandırılmalıdır. Elbette mümkün olan başka yollar da vardır ama Kundalini Yoga'yı 
tüm derinliğiyle bu websitesine sığdırmak imkansızdır. Bu konuda daha derin bilgi 
edinmek isteyenlere Swami Satyananda Saraswati tarafından yazılmış Kundalini 
Tantra kitabını tavsiye ederim. Kundalini bilimine iyi bir başlangıç olacaktır. Bununla 
birlikte bu kitapta sözü edilen teknikleri uygulamak için gerçekten arınmış bir beden, 
zihin ve enerji sistemine sahip olmanız gerektiği konusunda sizi uyarmalıyım. Bu 
söylediklerim, Maya Yaşam Ağacı'nda Yılan burcuna sahip herkes için geçerlidir.

Yılan sembolünü Yoga’da geçen Kundalini yılanı ile eş tutabileceğiniz gibi Tıp ve 
Eczacılık sembolü Asklepius'un Asasını da hatırlayabilirsiniz. Ezoterik perspektiften 
bakacak olursak bu çağrışım nedensiz yere değildir. Maya geleneklerine göre bir Yılan 
insanı olarak öteki alem ile olan bağlantınız güçlüdür ve sihirli güçlere sahip 
olabilirsiniz. Bu size aynı zamanda zor algılanan bir bilgelik fırsatı sunar. Bu bilgelik 
zıtlıkların ötesindedir, ne iyidir ne de kötü. Zehirli olabilen ama diğer taraftan şifa 
verendir Yılan. Bu bilgeliğe ulaşmanızda karşınızda duran engel sahip olduğunuz gücü 
doğru kullanmakla ilgilidir. Yogiler Kundalini'nin yapıcı veya yıkıcı olarak açığa 
çıkabileceğinin özellikle altını çizerler. Delilik ve dahilik arasında ince bir çizgi vardır. 
Mesela bunu yüksek öfke veya sınır tanımayan üzüntü durumlarında görürsünüz. 
Bazen büyük huysuzluk, alıngan, baskıcı ve hatta yıkıcı davranışlar içinde olabilirsiniz 
ve bunlar kendinizi olduğu kadar diğerlerini de zehirler. Dengeli bir varoluş ve olgun 
bir manevi hal sizi dertlerden uzak tutar. Bunu sağlamanın uygun yollarından birisi 
şefkat üzerinde yoğunlaşmak ve başkalarına duyduğunuz şefkat duygusunu 
geliştirmektir. İnsanlara samimi bir şekilde hizmet etmek kalbinizi açar ve genişletir. 
Teslimiyeti öğrenmek ise sizin için önemli başka bir adım olacaktır.

Sahip olduğunuz enerji aynı zamanda cinsellikle de ilgilidir ve bu yüzden arzularınızın 
kölesi olma riski taşırsınız. Tüm bu iç kuvvetler üzerinde kontrol sahibi olmayı mutlaka 
öğrenmelisiniz.

Genelde kendinizi yeterli olarak beslemeyi beceremezsiniz. Bu sizin tipik bir 
zayıflığınızdır. Enerjinizi doğru kullanmayı öğrenmezseniz bitap düşebilir ve rahatınızı 
bozacak zorlu değişimlere hazırlıksız yakalanabilirsiniz. Bunun için Kundalini bilimini 
anlamak ve Yogayı derinlemesine incelemek çok faydalı olabilir.

Uyumlu bir doğanız vardır ve köşeye sıkıştırılmadığınız sürece esnek birisi olursunuz. 



Köşeye sıkıştığınızda ise patlarsınız. İhanete tahammülsüz olmanızla bilinirsiniz ve bu 
yüzden problemli bir ilişkiyi rahatlıkla bitirebilirsiniz.

Otoriteyi ve hakikati bir araya getirerek çabuk ve kesin bir şekilde adaleti sağlarsınız. 
Daima içinizdeki bilgeliğe kulak verin, zor durumlarda esnek kalmayı ve iç güçleriniz 
üzerinde nasıl ustalaşacağınızı öğrenin. Bu yaşamda yapmanız gereken çok işiniz var, 
eğer çok çalışırsanız, hayatınız bir şaheser olacaktır.

Temel engel: Bilinçli olarak güçlü dönüşümler yaşayabilmek.
Çözüm: Bilgeliği öğrenmek ve geliştirmek.

Güç veren yerler: Dağ zirveleri ve sahil kenarlarları

Anatomik karşılığı: Sinir sistemi

Botanik karşılığı: Böğürtlen

Uygun Meslekler: Astronom, bilim adamı/kadını, doğum uzmanı, sporcu

Bu burçta doğmuş ünlüler: Marlyn Monroe, Angelina Jolie, Clint Eastwood, Mircea 
Eliade, George W. Bush, Osama Bin Laden, Muhammad al-Gaddafi

İyi Anlaştığınız Burçlar: Yılan, Kartal, Işık ve Köpek

Gelişiminize Katkıda Bulunan Burçlar: Yılan, Kamış, Toprak, Timsah ve Su
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Tezahür

* Tezahür
* Madde
* Gerçekleşmek
* İfade bulmak
* Geçici, fani
* Güzellik



* Potansiyel içgörü

“Ne düşündüğüne dikkat et, gerçekleşebilir” sözü en çok sizin için geçerlidir. Tezahür 
ettirebilmenin gücü ve sorumluluğu size verilmiştir. Sizin enerjiniz ile bir zamanlar 
niyet, fikir, umut veya korku olan her şey fiziksel olarak gerçekleşir. Bu, üzerinde 
odaklanılan ve dikkat verilen her şeyin gerçekleştiği enerjidir. Büyük sorumluluk 
taşıyan güçlü bir enerjiniz var. Ton 10 frekansı tezahürün gücünden dolayı günümüzde 
sıkça manipüle edilmektedir. Bu sorumluluğu dünya ve insanlık için iyi şeyler tezahür 
ettirme yolunda kullanırken sık sık sınanabilirsiniz.

İçimizdeki güzelliğin farkına varmamıza yardımcı olursunuz. Güzellik yaratmayı da 
seversiniz. Koşullamalarla sınırlı bir dünyada kendi kişisel deneyimlerinizle bu sınırları 
aşarak büyük değerler yaratabilirsiniz.

Olgun Dişi Burcunuz - Maymun

Çuen (Yukatan) / B'atz (Kiçe)

Sevimli, zeki ve cömertsiniz. Sizi toplum içinde fark etmemek imkânsızdır. Kendinizi 
saklamak isteseniz bile bu çok mümkün değildir. Güçlü bir kişiliğiniz vardır, bazen 
yoğun duygularınızdan ötürü mesafeli olmayı seçersiniz. Sempatik karakteriniz ve 
şakalarınızdan ötürü anında ilgi odağı olursunuz. Doğuştan zanaatkar ve sanatçı olan 
Maymun için müzik, resim, el yapımı objeler ve benzeri uğraşların hepsi uzmanlık 
alanına girer ancak en iyi olduğu alan performans sanatlarıdır. Dans etmek, şarkı 
söylemek özellikle oyunculuk Maymunun doğal yeteneklerindendir. Sahne ışıkları 
daima üzerinizde olur ve her zaman ilgi odağı olmanın tadını çıkarırsınız. Eğer henüz 
bu özelliklerinizi keşfetmediyseniz, kesinlikle bunu düşünmelisiniz. Hatta neden bu 
doğrultuda bir kariyer olmasın? Bir tv programı sunucusu olmayı bile düşünebilirsiniz. 
Şöhreti doğal olarak yaşamınıza çekersiniz.

En basit haliyle Maymun aslında içimizdeki çocuğu sembolize eder. Masum, meraklı, 
yaratıcı, oyuncu ve komik. Evin duvarlarına resim yapan, bir kemanı iç gıcıklayıcı 
şekilde de olsa çalmaya devam, daha doğrusu canının istediği şekilde yaratıcı ve 
artistik olmayı seçen çocuktan bahsediyorum. Böyle bir çocuk yetiştirmek 



sağduyumuz ve sosyal deneyimlerimizden bildiğimiz üzere zorlu ve bazı zamanlar 
oldukça yorucu olabilir. Bu nedenle genelde böyle çocuklara kendilerini ifade 
edebilecekleri şekilde alan tanımayız. Pek çok ebeveyn baskı kurmak ve engellemek 
yolunu seçer. Buna yanıt olarak çocuk daha da haylazlaşır, yıkıcı ve bozucu 
davranışları artar. Yani bu sefer daha büyük bir bedel ödeyebilir, duygusal problemlere 
ve aile içindeki uyumun yitirilmesine sebep olabilirsiniz.

Burada ise durum biraz daha farklıdır. Sizin kendi iç çocuğunuzdan bahsediyorum. Ona 
alan tanıyıp, desteklemek konusunda otorite her zaman sizsiniz. Kararlarınız ve 
tutumlarınızla kazanan ya da kaybeden kendiniz olursunuz. Eğer bir ebeveynseniz 
sizin çocuğunuz üzerinde de etkileri olacaktır bunun. Maymun burcunda doğmuş birisi 
olarak içinizdeki çocuğa oynaması ve yaratıcı bir şekilde kendini ifade etmesi için izin 
vermelisiniz. Yaratıcı kanalınız açık olduğunda pratik zekânız ile topluma çok faydalı 
olabilirsiniz. Buradaki anahtar, iç çocuğunuzla iletişiminizi canlı tutmaktır. İçimizdeki 
sıradışı, artistik, meraklı tarafımızın yani enerji dolu çocuğumuzun yaşamını 
sürdürmesi gereklidir. Bir yetişkin olarak görevimiz bu çocuğu korumaktır. O da buna 
cevaben bizi ilhamları ile besler. Çocuksu hayallerinizi hatırlayın, yaratıcılığınızı özgür 
bırakın. İçinizdeki çocuk için o piyanoyu veya resim malzemelerini satın alın. Bir 
yerlere basıp gitmek istiyorsanız bunu yapın.

Maymun en şanslı burçlardan birisidir. Evlilik, çocuklar, iş ve para gibi konularda çok 
şanslı olduğunuzu söyleyebiliriz. Tüm burçları birbirine bağlayan, bir ağ vardır. Bu 
ağ,insanın yaratıcılığı ve ruhsal birlik duygusuna dayanır ve Maymun burcunu 
sembolize eder. Maya Büyükleri bu gün başlayan evliliklerin ve ilişkilerin sıkı bağlarla 
birbirine bağlanacağını söylerler. Mükemmel bir eş arayışında olabilirsiniz. Bu bazen 
sizde düş kırıklıkları yaratabilir ancak eşinizi bulduğunuza inandığınızda ne olursa 
olsun bu ilişkiyi korumaya çalışırsınız.

Maymun diğer ismiyle Dokumacı olarak bilinir. Düşünceleri adeta bir iplik gibi elinize 
alır ve onları bizim gerçeklik kumaşımıza dokursunuz. Yeni düşünceler veya buluşlar 
hayatımıza yine sizin tarafınızdan dokunur. Size bir şey öğretmeye gerek yoktur çünkü 
zaten biliyorsunuzdur. Yirmi burcu birbirine bağlayan ağ olduğunuzdan tüm diğer 
burçların niteliklerinden beslenebilirsiniz. Bu sizin her işten biraz anlamanızla da 
sonuçlanır ve elinizden her iş gelir. Yapıcı çözümler sunarken kendinizi sanatsal ve 
yaratıcı çözümlerle ifade edersiniz. Ancak ilginizi bir konuda kısa bir süre için 
tutabilirsiniz ve genelde herhangi bir konuda ustalaşacak kadar ona ilgi 
göstermezsiniz. Topladığınız çeşitli bilgi ve becerilerden fayda sağlamanın bir yolu, 
yeni yaklaşımların mucidi olmak ve yeni fikirler üretmektir. Kazandığınız becerilerden 
en az birisinde uzmanlaşmayı düşünün, böylece finansal açıdan daha rahat olur ve 
daha fazla ilgi alanınız için zaman ve enerjiye sahip olursunuz.



Doğal bir lider olarak ya liderliği ya da bağımsızlığı seçersiniz; ikisinin arası çok zor 
görülür. Sanatçıların ego problemi ünlüdür. Kendi yaratıcılığınız, becerileriniz ve 
şansınız ile ilgilenmeye çok fazla vakit geçirip başkalarını tamamen görmezden 
gelebilirsiniz. Egoistlik karanlık tarafınızdır ve hayattaki sınavınız bu egoistliği 
aşmaktır. Yaşınız ilerledikçe topluma hizmet etmenin önemini daha iyi kavrayacaksınız 
ve bu sayede dengenizi bulacaksınız.

Olgun Dişi Tonunuz - 3

Ton 3, hareket ve iletişim demektir. Kendinizi her şekilde ifade etmekte son derece 
iyisiniz. Bir titreşimin özünü hissedebilirsiniz ve son derece ritmiksiniz. Çoğunlukla 
kıpır kıpırsınız, çünkü hareket sizin doğanızda var. Hareket eden herşeyin bir sonraki 
adımını tahmin edebilirsiniz.

Olgun Erkek Burcunuz - Fırtına

Kauak (Yukatan)/ Kavok (Kiçe)

Tez canlı, konuşkan, samimi ve sürekli dinçsiniz. Hiç vazgeçmeyen aktif bir zihniniz 
var. Öğrenmeyi seversiniz ve mükemmel bir öğretmen olduğunuz gibi aynı zamanda 
meraklı bir öğrencisiniz. Her zaman yeni deneyimlerin peşinde olduğunuz için içinizde 
fırtınalar, dışınızda ise zorluklar eksik olmaz. Düşünmeden harekete geçmek sizin 
karakteristik özelliğinizdir. Yüzme bilmeden suya atlayıp yüzmeyi denizde öğrenen 
türdensiniz. Bu delidolu deneyimler sırasında biraz kaşınızı gözünüzü yarabilirsiniz. 
Ancak bu zorluklar aslında birşeyler öğrendiğiniz hayat dersleridir. Risk alarak 
yaşamınızı zenginleştirmeyi seversiniz. Nihayetinde, bu hayata coşkuyu 
deneyimlemek için geldiniz.



Bu burcun diğer adı, sizin büyük ölçüde grup bilinciyle bağlantıda olduğunuza işaret 
eden, Toplumdur. Ait olduğunuz herhangi bir sosyal grup; aile, geniş aile, toplum, 
sınıf, etnik grup, hayatınızda önemli bir role sahiptir. Diğer taraftan bunun aksi de 
doğrudur. Yani toplum sizin için önemlidir ve siz de toplum için önemlisinizdir. Ait 
olduğunuz aile ve/veya toplum için önemli bir role sahpsiniz. Bu yaşamdaki amacınız 
bir şekilde sosyal grubunuza ya da genel anlamda topluma hizmetle ilgilidir. Sosyal 
ilişkileriniz bu amaca ulaşmakta anahtar bir öneme sahiptir. Bu mutlaka çok ünlü 
olacağınız anlamına gelmez. Siz daha çok alçakgönüllüğinüz ve hizmetkarlığınızla 
bilinirsiniz.

Yumuşak doğanıza rağmen güçlü bir lider konumunda olabilirsiniz. Aileniz, yaşadığınız 
çevre ve toplum size güç verir. Toplum hizmeti veya politika alanlarında 
yükselebilirsiniz. Ancak başkalarına hizmet etmek amacıyla hareket ederken çıkarcı 
olmamaya dikkat etmelisiniz.

Aileniz ile çok güçlü bağlarınız vardır. Bu bağın olumlu yanı her zaman aileniz ya da 
geniş aileniz tarafından desteklenmeniz olacaktır. İyi bir evlat ve iyi bir ebeveyn 
olursunuz. Ailenizle, özellikle anneniz ile sahip olduğunuz güçlü bağlar, her ne kadar 
size fayda sağlıyor gibi görünse de sağlıksız bağlanmaya yol açabilir. Aile bağlarını 
koparmasanız da biraz gevşetmenizde ve olgun bir yetişkin olarak kendi bireysel 
adımlarınızı atmanızda fayda vardır. Bu sayede aşk ilişkinizde de daha huzurlu ve 
uyum içinde olabilirsiniz.

Oldukça duyarlı ve şefkatlisiniz. Bu duyarlı doğanız dünyaya hizmet etmek için büyük 
bir arzu duymanıza yol açar. Bu şekilde daha yüksek bir amaç için kendinizi adayarak 
hayattaki sıkıntılarınızdan kurtulabilirsiniz. Kendinizi bu amaca adadığınızda olumlu 
çözülmeler yaşayacağınız gibi bu yüksek amacı gerçekleştirmek üzere güçlenirsiniz. 
Yirmi burcun akışında son durak olan Işık burcu, evrimin en nihai seviyesini temsil 
eder. Fırtına ise bu son duraktan önceki burçtur. Yani bir Fırtına olarak esersiniz ve 
geçmişte kalması gereken, salıverilmesi gereken ne varsa sizin varlığınızla bunlar 
çözülür ve şifa bulur. Ancak bu kuru bir fırtına değil, çoğunlukla bünyesinde su 
elementini taşıyan bir Yağmur Fırtınasıdır. Bu yüzden siz biraz da Su burcu özellikleri 
taşımaktasınız. Duygusal, arındırıcı ve dengeleyici, ama aynı zamanda da zor bir 
karmaya sahip olduğunuz anlamına gelir. Çözüme kavuşturmanız için bazı sağlık 
sorunları veya başka türlü problemler, engeller karşınıza çıkabilir.



Olgun Erkek Tonunuz - 10

“Ne düşündüğüne dikkat et, gerçekleşebilir” sözü en çok sizin için geçerlidir. Tezahür 
ettirebilmenin gücü ve sorumluluğu size verilmiştir. Sizin enerjiniz ile bir zamanlar 
niyet, fikir, umut veya korku olan her şey fiziksel olarak gerçekleşir. Bu, üzerinde 
odaklanılan ve dikkat verilen her şeyin gerçekleştiği enerjidir. Büyük sorumluluk 
taşıyan güçlü bir enerjiniz var. Ton 10 frekansı tezahürün gücünden dolayı günümüzde 
sıkça manipüle edilmektedir. Bu sorumluluğu dünya ve insanlık için iyi şeyler tezahür 
ettirme yolunda kullanırken sık sık sınanabilirsiniz.

Sentez

Dişi Burç Gece, özellikle ruhani seviyede birçok değişiklik getirir. Gecenin ortasındaki 
ışığı arama yolculuğunda olan Toprakların hayatlarındaki en büyük tecrübeler, seyahat 
sırasında veya bilinmeyenle kurdukları temaslardan gelir. Yuvasını bulması için 
Toprak’ın yerleşmesi ve bir temele sahip olması gerekir; bunun için çaba 
göstermelidir. Değişkenlik ve yenilenmenin gücü, Gece burcunun Toprak’a getirdiği 
diğer katkılardır.

Erkek Burç Maymun, Toprak insanlarına sanat dallarında çok özel bir gelişim ve 
mükemmel bir el becerisi bahşetmiştir. Yazmaya, müzik ve resim yapmaya 
yatkındırlar. Çok iyi birer doktor, cerrah veya psikiyatr olabilirler veya tamamlayıcı tıp 
alanında başarıyı yakalayabilirler. Maymun ve Toprak arasındaki etkileşim, güçlü ve 
analitik bir zekâyı doğurur. Hayatları boyunca bilgiye susamış olurlar. Özellikle 
felsefeye ve yeni teknolojiyle yapılabilecek her türlü şeye ilgileri vardır. Sanatçı 
ruhunu ifade edebilmek ve evirilmek yolunda bu özelliklerini beslemek, Topraklar için 
çok önemlidir.

Destek (Gençlik) Burcu olan Su, çoğunlukla çocukluk döneminde yaşanan duygusal 
acılar anlamına gelir. Toprak insanları bu yüzden yerlerini bulmakta zorlanabilirler. Su 
aynı zamanda Toprak’ın yoğun zihinselliğini, duyguların gücü ile dengelemesini sağlar, 
ona parlak bir hayal gücü ve duygusal zekâ bahşeder.



Gelecek (Olgunluk) Burcu olan Yılan, Toprak insanı için yüksek miktarda enerji sağlar. 
İçsel ateşin gücü, kendini cinsel anlamda açığa çıkarır. Bunun sonucu olarak, son 
derece hareketli zamanlarla son derece durgun zamanlar arasında gelip gidebilir 
Toprak insanları. Romantik ve platonik aşklar Toprak’ın hayatında önemli bir yer tutar. 
Yılan’ın rehberliği sayesinde, daima kendilerinden daha gerçekçi olan bir eş veya 
hayatlarının pusulası olacak birini bulacaklardır.

Manevi gelişim anlamında Yılan, Toprak için çok talihli bir rehberdir. Zihnin sağlam 
gücünün üzerine sonsuz Kundalini enerjisi ile temasa geçmek, Toprak insanları için 
çok iyi bir ikilinin iş başında olduğu anlamına gelir. Keskin zekâsı ve zihinsel gücüyle 
bu taşkın ve ateşli enerjiyi kontrollü ve bilinçli şekilde kullanabilen Toprak, ciddi 
dönüşümlerden geçerek dünyayı da değiştirecek olan misyonunu tamamlayabilir.

Gecenin Efendisi

Gece Efendiniz
Mayalara göre, 9 günlük bir döngü daha bulunmaktadır, ve buna göre her günü başka 
bir Gecenin Efendisi yönetmektedir. Burada doğum tarihinize göre Gecenin Efendisini 
bulacaksınız.

G6
Bu etki altında doğanlar olarak kendinizi kontrol etmeyi seven, pratik, geleneksel ve 
girişimci insanlar olursunuz. Genelde kendi kendinize yetebilen bir kariyer yaratır ya 
da kendi işinizi kurarsınız. Bir şeyler inşa etmek için güçlü bir arzu duyarsınız ve 
çalışkan olursunuz. Sorumluluk almayı ve kendi ayaklarınız üzerinde durmayı 
seversiniz. Ancak bu durum, mutluluğu ararken diğer insanları daha önemsiz 
görmenize yol açabilir.

Münzevi bir hayatı sevmezsiniz ve çalışma alanlarında halk ile içiçe olmayı seversiniz. 
Bir danışman olarak çalışmak size çok uygundur. Şöhret ve dünyasal başarılar sizi 
motive eder ve yüksek performans göstermeyi kendinize standard alırsınız. Dünyada 
başarı aramanızın nedeni başkaları tarafından kabul görmektir. Bağımsızlık ve onay 



görme dürtüleriniz kendi değerinizi bulma yolunda bir arayıştan kaynaklanır. Bu güven 
arayışı aslında karanlık tarafınızdır ve neden bu kadar çok çaba gösterdiğinizi 
sorgulamanızı öneririz.

Yaşamın ritimlerine ve nüanslarına duyarlısınız dolayısıyla dünyanın dişi tarafına özel 
bir ilgi duyabilirsiniz. Her zaman iyi niyetlisiniz ve etrafınızdaki insanlar bu gerçeği 
farketmekte zorlanmazlar. Mars ve Satürn ile beraber Aslan burcu etkisi taşır G-6.
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