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Maya Astrolojisi tahmin ettiğinizden fazla derine gidiyor. Bütün bilgiyi bir anda vererek
bocalamanızı istemedik. Tavşan deliğinde biraz daha derine inmek ve kendinizi daha
iyi anlamak isterseniz, raporunuzu yükseltebilirsiniz.
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Maya takviminde 20 burç vardır ve bunlar her gün değişerek birbirini takip ederler.
Sizin doğduğunuz gün bu 20 günlük döngüde bir güne denk düşer. Buna Gün Burcu
diyoruz. Gün burcunuz sizin en tipik özelliklerinizi ortaya koyar. Bu burca Yetişkinlik
burcu da denir. Karakterinizin özü ergenliğe girdiğiniz 12-13 yaşlarında gün burcunuz
tarafından şekillenmeye başlar. Bunun öncesinde ise yaşamınızı etkileyen daha çok
Gençlik burcunuzdur.
Gün Burcunuz, 26 yaşınızdan 39 yaşınıza kadar olan dönemde maksimum etkiye
sahiptir. 52 yaşınıza geldiğinizde Olgunluk burcunuzun sahneyi alma zamanı gelmiştir.
Hayatınızın temel ekseni Gün burcunuzun getirdikleri etrafında döner. Maya Gün
Bekçilerine göre burcunuzu doğmadan önce yüksek benliğinizle siz seçiyorsunuz. Bu
seçimi yaparken ruhsal evriminiz için gerekli ihtiyaçları göz önüne alıyorsunuz. Gün
burcunuz size bir yaşam misyonu veriyor ve güçlü ve zayıf taraflarınızı getiriyor. Tabii
ki doğal olarak doğduktan sonra tüm bunlar unutuluyor. Bu raporun amacı bu hayata
neden geldiğiniz, bu Gün burcunu onu çevreleyen burçları neden seçtiğinizi hatırlamak
konusunda size bir ayna tutuyor. Unutmayın, Gün burcunuz size rehberlik yapıyor ve
evriminiz için kendinizi, ruhsal özünüzü ve bireysel misyonunuzu size hatırlatıyor.
Gün burcunuzu şekillendiren, tamamlayıcı nitelikte bir Galaktik Tona ve Trekana
Burcuna sahipsiniz. Gün burcunuzun 13 farklı kombinasyonu var ve doğduğunuz Ton
bunlardan hangisine sahip olduğunuzu gösteriyor. Ayrıca bu ton hangi Trekana'da (13
günlük Maya “haftası”) doğduğunuzu da belirliyor. Doğduğunuz Trekana'nın burcu
Gün burcunuz üzerinde bir etkiye sahiptir. Gün burcunuz %75, Trekana burcunuz ise
%25 oranında etkilidir.
Kişiliği bir resme benzetirsek gün burcu resmin ön planında ne olduğunu tarif eder
yani yüzünüzü. Trekana burcu ise resmin nasıl bir arka plana sahip olduğunu gösterir,
yani kişiliğinizin nasıl bir iklimde var olduğunu.

Öz Burç

Gün Burcunuz - Timsah

İmiş (Yukatan)/ İmoş (Kiçe)
Kişilik: Enerji dolu, yaratıcı ve başlatıcı. Koruyucu ve baskın bir ebeveyn. Duyarlı ve
mahrem.
Timsah 20 burçtan oluşan dögünün ilk burcu olduğundan başlangıçlar ve doğumla çok
bağlantılıdır. Mayalar, Timsahın ilkel suyu, ilkel sürüngen zihni taşıdığını söyler.
Yogada bu Muladhara (kök) çakra ve doğurganlıkla ilişkilidir. Eğer kadınsanız,
kesinlikle doğum vermek istersiniz, hatta belki de genç bir yaşta. Eğer erkekseniz
içten gelen bir ebeveyn olma çağrısı duyarsınız.
Timsah enerjisi vahşi ve saftır, tıpkı sembolü olduğu hayvan gibi. Bu sizde güçlü bir
kök çakra, canlılık ve fiziksel güç olarak olarak tezahür edebilir. Bu enerji çoğunlukla
saf bir haldedir ve muhtemelen ehlileşmemiştir. Bu yüzden kendini zihin düzeyinde
mantıksız bir güç olarak gösterebilir. Tamamen içgüdüsel ve zaman zaman biraz
delicedir. Arkadaşlarınız tarafından sıradışı ve hatta garip bir insan olarak
tanımlanabilirsiniz.
Eğer bir kadınsanız bu özellikler daha nettir ve hatta bir anneyseniz daha da geçerlidir.
Bir Timsah gibi yaşamak annelik duygularına kanal olmak, doğurmak ve beslemek
demektir. Tıpkı yavrusunu koruyan bir anne gibi korumacı ve baskın olursunuz.
Herhangi bir hayvan türünün, insan da dahil olmak üzere, annesine ait olan içgüdüsel
ve vahşi özellikler Timsahın temel özellikleridir.
İçgüdüsel olmak, günümüz kültüründe pek övgü almasa da, çeşitli faydalara sahiptir.
İçgüdüsel duygu her zaman hayat kalitesini iyileştirir, hatta bazen hayat kurtarır.
Hislerinize güvenmeyi öğrenmelisiniz.
Güçlü bir karakteriniz vardır. İnsanları derinden anlayabilirsiniz. Timsah çoğunlukla
suda yaşayan amfibi bir hayvandır. Suyu bilinç için bir metafor olarak ele alalım.
Bilinçaltının derinliklerine inmek (suya dalmak) ve bilinçle bağlantıda kalmak (karada
yürümek) ya da ikisinin arasında olmak (yüzeyde yüzmek) gibi yetenekleriniz vardır.
Kendi bilinçaltınızın derinliklerine inmek ve oradaki değerli mücevherleri günışığına
çıkarmak yetisine sahipsiniz. Örneğin; rüyalarınız berraktır ve rüyalarınız size rehberlik
edebilir. Eğer Yaşam Ağacınızda Kamış burcu varsa, Kamışın rasyonel ve düzenli
zihniyle birlikte iyi bir psikolog veya danışman olabilirsiniz.

İçinde yaşadığınız toplumla yakın bir ilişkiye sahipsiniz ve toplumun taşıdığı tüm
değerleri yansıtabilirsiniz. Kolektif insan bilincine dair farkındalığınız sizi görsel
sanatlar alanında çok başarılı yapabilir. Sanat ve teknoloji gibi konularda popüler
yaratımlara imza atabilirsiniz. Bu burcun ünlü yönetmenlerin burcu olduğunu
söyleyebilirim: Kitlelerin ruhunu yakalayan Walt Disney 5 Timsah’dır. Orson Wells 4
Timsah, Frederico Fellini 8 Timsahdır ve Darren Aronofsky'nin Trekana burcu
Timsahdır.
Duyarlı bir doğaya sahipsiniz ve bunu korumak için mahremiyete ihtiyaç duyarsınız.
İlişkileriniz deli dolu ve tutkulu olabilir. Fırtınalı aşk öyküleri yaşamayı seversiniz.
Gizemli karakteriniz ve sıcakkanlı doğanız sayesinde pek çok aşk ilişkisi yaşarsınız.
Her ne kadar zihninizi iyi kullanıyor olsanız da bilinçaltından gelen inanılmaz
kuvvetteki itkilerle hareket edersiniz. Uçlarda yaşamaya meyillisiniz. Zihninizi
toplamanız çok kolay olduğu gibi aklınızı kaybetmeniz de çok kolay olabilir. İçinizde
keşfettiğiniz büyük güç eğer bilinçaltından gelen etkilerle buluşursa sizi deliliğe kadar
götürebilir. Eğer organize olmakta zorluk yaşıyorsanız enerjinizi üretken sonuçlar
almak için pratik ve kollektif olana yöneltmelisiniz. Uçlardan kaçınmak için ise ev ve
aile arasında dengeli bir yaşam sürmeye çalışmanızda fayda vardır.
Bu burçtan gelen zorlukların üstesinden gelebilmek için kalbinize odaklanın ve
insanları gönül gözünden görmeye çalışın. İçsel gücünüzü sadece zihne değil aynı
zamanda kalbe yönlendirirseniz, koşulsuz sevgiyi keşfedecek ve huzurlu bir hayat
sürebilirsiniz.
Temel engel: (Genelde ebeveynleri tarafından) Reddedilme duygusu.
Çözüm: Bir iş kurmak veya bir yuva yapmak.
Güç veren yerler: Göller, lagünler, iç kısımlardaki diğer su kaynakları
Anatomik karşılığı: Kaslar
Botanik karşılığı: Selvi
Uygun Meslekler: Öğretmen, psikolog, sosyolog, doktor, sanatkâr, şair, film
yönetmeni, hatip, politikacı, yazar, yargıç, ruhani şifacı
Bu burçta doğmuş ünlüler: Walt Disney, Frederico Fellini, Janis Joplin, Orson Wells,
Thomas Edison, Johann Christian Bach
İyi Anlaştığınız Burçlar: Timsah, Maymun, Baykuş ve Ölüm

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

Galaktik Tonunuz 7

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.

Trekana 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.

© 2019, Maya Burcum

