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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 - Jaguar

İş (Yukatan) / İ'ş (Kiçe)
Kişilik: Ağzı sıkı, duyarlı, zeki ve psişik. Din ve ruhsallıkla ilgili. Agresif ama direkt
cephe almaktan kaçınır.
Jaguar gece görüş yeteneği son derece yüksek bir hayvandır. Mayalara göre Jaguar
gününde doğmuş olanların diğer insanların görmediklerini görmek gibi bir yetenekleri
vardır; tıpkı bir Jaguar gibi. Şamanik ve psişik yetenekler Jaguar insanında kendini
göstermeye meyillidir. Jaguarın ruhu tapınaklarda ikamet eder ve maddi konularda
olduğu gibi ruhsal konularda da destek olması için çağırılır. Toprak Ana ve büyü ile
güçlü bir şekilde bağlantıtadır. Jaguar gününde doğmuş bir çocuğun bir Şaman veya
Gün Bekçisi olması beklenir ve buna uygun bir şekilde yetiştirilier.
Jaguar ayrıca Şükran tanrısı/tanrıçasıdır. Bu size bütünlükten doğan büyük bir zihinsel
güç verir ve içeride güçlü bir karakter sahibi yapar. Her türlü iletişim ve etkileşimde
bulunurken, anda ve merkezinizde durmalısınız, yoksa dengesiz bir güç arayışına
girebilirsiniz. Güçten doğan sabır ve beceri, ani karar ve eylemlerle agresyona
dönüşebilir. Çatışma ve tartışma size iyi gelmez.
Jaguar insanı olarak büyük ihtimalle dindar veya ruhsalsınız, ya da ruhsallık
hayatınızda önemli bir rol oynamaktadır, eğer kendinizi güçlü bir biçimde inkar
etmiyorsanız. Toprak Ana’ya karşı derin bir sevgi duyrarak bu dünyaya geldiniz, bütün
yeryüzü büyülerinin kaynağıyla doğrudan bağlantılısınız. Jaguar enerjisi doğasında
dişildir ve ormanların, ovaların, dağların hakimi bir ruhdur. Doğa sevginizi çevre için
çalışmaya yöneltebilirsiniz. Kendinizi ekoloji, toprak, ormanlar, soyu tehdit altında olan
türlerle ilgilenmek gibi rollerde bulabilirsiniz. Jaguar’ın güçlü bir dişi doğası olmasından
ötürü kadın enerjisiyle aranız iyidir ve toplumda kadınlar için çalışmalar yapmayı
seversiniz. Belki zamanınızı kadınların ve annelerin korunması, cinsiyet eşitliği, kadın
hakları ya da annelik, hamilelik ve doğumla ilgili herhangi bir alanda geçirmek
isteyebilirsiniz.
Jaguar diğer insanların kaderini değiştirebilen bir büyücü olarak da tanınır.
Etrafınızdaki insanlara rehberlik etmek için büyük bir potansiyeliniz vardır. İş
arkadaşlarınız arasında kendinizi böylesi durumlarda mentör, koç ya da danışman
olarak bulabilirsiniz. Tıpkı kovboy filmlerinde gördüğünüz Kızılderili bir kabilenin
büyücüsünü düşünün. Bu kişi insanların tavsiye aldığı önemli bir karakterdir ve

topluluğunun ruhani rehberidir. Toplumda saygı duyulan biri olduğu gibi biraz da
toplumdan izoledir. Büyülerini yapabilmek için kendi alanına ihtiyaç duyar, sizin
duyduğunuz gibi. Görünmezlik kılığı altında büyülerinizi yapar ve genelde insanlara
mesafeli olmayı seversiniz.
İlişkiler Jaguar için zor bir konudur. Çok fazla içli dışlı olmaktansa dönem dönem veya
günün belirli saatlerinde inzivada olmak Jaguar için çok sağlıklıdır. Kızılderili büyücüleri
gibi kabilenin geri kalanıyla mesafeli olmalı ve aurasındaki ruhsal alanı korumalıdır
Jaguar. Ayrıca etrafınızla iletişiminiz ve verdiğiniz mesajlar genelde bir parça gizem
barındırır. Başkalarıyla olan ilişkilerinizde ruhsal rehber olma potansiyeliniz yadsınırsa,
bu çeşitli sorunlar yaratabilir. Bariz bir şekilde ruhsal rehber konumunda olduğunuz
ilişkilerin bu yönünün kabul edilmesini veya tanınması önemlidir. Aksi takdirde ilişkide
sorun yaşayabilirsiniz.
Jaguar burcu olan dostlarımdan birisi başarılı bir şirketin sahibidir. Gün boyunca kendi
özel ofisinde ve şirketini yönetmekle meşguldür. Bununla birlikte masasının arkasında
gizli bir odası vardır ve bazen kısa bir meditasyon için oraya gider. Bu bir Jaguar insanı
için harika bir stratejidir. Bu sayede gün içinde kısa inzivalarla bütünlüğünü
korumaktadır. Size de haftada bir gün veya günde bir saat de olsa kesinlikle inziva için
zaman ayırmanızı öneririm. Böylece kendinizi izole edip gücünüzü toplayabilirsiniz.
Kendinize ait bir alana sahip olmak ilişkilerinizde de kolaylık sağlayacaktır.
Mayalara göre Jaguar gününde doğanlar zengin olmaya meyillidir. Ama bu zenginliğin
bir bedeli vardır ki bu bedel kendini hastalıklarla gösterebilir. Jaguar insanına
zenginliği getiren güç aynı şekilde dönüşüm için de bir baskı getirir. Dönüşüme direnç
gösterildiğinde ise hastalık ortaya çıkar. Tabii ki bunun bir çözümü vardır: dönüşümü
kabul etmek ve onu kucaklamak. Dönüşüm ihtiyacına ayak uyduran bir Jaguar insanı
çok güçlü bir Şaman figürü olarak karşımıza çıkabilir.
Bütünlüğün eksikliğinde Jaguarın gücünün saflığı bozulur ve yalnızca zenginlik ve ün
arar hale gelir. Kendi bütünlüğüne ulaşmış ve içindeki çatışmaları çözmüş bir Jaguar
ise ilahi planın işlemesine vesile olur ve başarısının yanında mütevazı olmasıyla bilinir.
İç çatışmaların etkisi altındaki Jaguar şan ve şöhret peşinde koşar ve güç alanını bir tür
kara büyücü gibi kullanır. Dolayısıyla mütevazılık Jaguarın ne kadar ışık tarafında
olduğuna dair önemli bir göstergedir.
Temel engel: Karmaşık ve girift insan ilişkileri.
Çözüm: Danışmanlık becerilerini geliştirmek.
Güç veren yerler: Dağlar, piramitler, tapınaklar
Anatomik karşılığı:

Kan
Botanik karşılığı: Beyaz gül
Uygun Meslekler: Filozof, matematikçi, doktor, din adamı
Bu burçta doğmuş ünlüler: Phillip K. Dick, Shakira, Richard Nixon, Joseph Stalin,
Margaret Thatcher, Arnold Schwarzenegger, Lech Walesa, Mohammad Ali
İyi Anlaştığınız Burçlar: Jaguar, Fırtına, Kertenkele ve Su
Gelişiminize Katkıda Bulunan Burçlar: Jaguar, Bıçak, Rüzgâr, Ölüm ve Köpek

Galaktik 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.

Trekana Burcunuz - Rüzgar

İk (Yukatan) / İk' (Kiçe)
Hayal gücü, ilham, mesajlar ve iletişim bir Rüzgarın yaşamındaki anahtar
kavramlardır. Tıpkı sesin rüzgarla iletilmesi gibi siz de anlatacak çok şeye sahipsiniz.
Henüz tam anlamıyla kavrayamamış olsanız da insanlığa vereceğiniz bazı mesajlar
vardır, ister konuşarak, ister yazarak, isterse sosyal medyayı kullanarak. Kendinizi
iletişim kurmayı sürdürmek zorunda hissedersiniz. Bu alanda çok yeteneklisiniz ve bir
kariyer yapmayı düşünebilirsiniz. İletişim konusunda eğitim almak da kesinlikle iyi bir
fikirdir.
Ruhun ve hayatın nefesi. Maddeye ruh üfleyen Rüzgar aynı zamanda mesajları ile
dünyaya yeni bir bilinç getirir. Karakteriniz doğuştan ruhanidir. İyi tohumları veya
fikirleri ekmek gibi bir gücünüz vardır. Mesela, yorulmak bilmeden ilham verici
konuşmalar yapabilirsiniz.
Güçlü bir estetik duyarlılığınız vardır; sanat ve güzellik yaratmayı seversiniz. Kurgu ve
iletişim yetenekleriniz ile roman yazarlığına girişebilirsiniz ancak dikkatli olun;
gerçeklikten çok uzaklaşmak iyi bir fikir değildir. Yüksek bir hayal gücüne sahipsiniz.
Yazarlık, özellikle çocuk kitapları yazmak, sizin düşünebileceğiniz bir kariyer olabilir.
Diğer yandan neyin gerçek, neyin sizin hayal gücünüz olduğunu ayırt etme konusuna
dikkat etmelisiniz. Paylaştığınız ruhani mesajların aslına uygunluğu konusunda
sorumluluğa sahipsiniz. Bu, yanlış bilgilendirme ve “yalan haber”lerin kitlesel
yönetimde kullanılan araçlara dönüştüğü günümüz dünyasında çok daha önemlidir.
Rüzgar, hepimize hayat veren ve bizi canlı tutan, Hintlilerin “prana” dedikleri
yaşamsal özü sembolize eder. Mayalara göre Rüzgar, Tanrı’nın nefesidir ve onların
inanışına göre siz bu Tanrısal gücü yoğun şekilde taşırsınız. Yaşam enerjiniz ve yaratıcı
ilhamlarınız çok yüksektir. Eğer içinizi dolduran bu enerjinin kendi egonuz değil de
ilahi nefes olduğunu bilerek hareket ederseniz, neredeyse sonsuz bereketli bir enerji
ile donanırsınız ve yaz akşamları esen tatlı bir rüzgar gibi olursunuz. Aksi takdirde bu
gücün egonuzdan kaynaklandığını düşünürseniz, bir kasırga gibi esebilir ve bu gücü
yanlış şekilde kullanabilirsiniz. Ani öfkeler veya duygu patlamalarına dikkat
etmelisiniz. Öfkeli olduğunuzda, bunu egonuzun yükseldiğine dair bir işaret olarak
alın. Lucius Annaeus Seneca'nın “Öfke engellenmediği takdirde, onu yaratan zarardan

daha fazla can yakar.” sözünü hatırlayın. Genel olarak nefesinizi boşa harcamayın ve
akciğerlerinize iyi bakın. Sigara içmek sizin için kesinlikle iyi bir fikir değildir.
“Değişim rüzgarları” belki de yaşamınıza çok fazla değişim getiriyor ve bu da zaman
zaman sizi bunaltabiliyor olabilir. Bir tür kargaşa ve kaosun yaşamınızı yönettiği
hissine kapılabilirsiniz. Bu anlamada Rüzgar burcu insanları için yaşamın gerçekten zor
olduğu doğrudur. Bir yerden diğerine savrularak, sürekli iş, kariyer veya ev
değiştirerek köklerinizden kopmuş gibi hissedebilirsiniz. Ancak bu enerji Rüzgar
burcunun enerjisidir, ve size yaşamdaki amacınıza ulaşmanız için rehberlik
etmektedir. Kaosun içindeki anlamı, uyumsuzluktaki uyumu görmeye çalışın.

Dört Yön
Yaşam Ağacınız'daki Burçlar
Mayalara göre insan ile evren arasında direk bir ilişki vardır. Evrenin kaynağında dört
yöne yayılan bir yaşam ağacı olduğuna inanırlar. Evrensel boyuttaki bu yaşam ağacı
insani boyutta da tekrar eder, yani her birimizin dört yönlü bir yaşam ağacı vardır.
Buna göre dört yönünüzde dört burç daha vardır: Dişi burç, Erkek burç, Gençlik burcu
ve Olgunluk burcu. Bu yönlerde hangi burçların olduğunu doğum gününüze göre
hesaplayarak buluyoruz.
Öyle ya hiçbirimiz tek yönlü değiliz. Farklı yönlerinizin burçları arasındaki farklardan
dolayı içinizde çelişkiler veya gerilimler olabilir. Maya astrolojisinin önemli bir faydası
bu farklı yönlerinizi tanımanızı sağlamasıdır. Bu sayede onları uyumlu şekilde bir araya
getirerek birbirleriyle kavga etmeden ortak çalışmalarını sağlayabilirsiniz. Dolayısıyla
zıtlıkları gördüğünüz kadar bu burçların birbirini nasıl tamamlayabileceğini de
görmeye çalışın.
Dört Yön ve Anlamları
Gençlik burcunuz ve Olgunluk burcunuz ruhsal gelişiminizde önemli bir role sahiptirler.
Gün burcunuzla birlikte Yaşam Ağacınızın merkezinde yer alırlar. Adlarından da
anlaşılacağı üzere yaşamınızın farklı dönemlerinde etkili olurlar. Ancak yine de aslında
bir şekilde zamansızdırlar. Gençlik burcunuz daima size destek verir ve Olgunluk
burcunuz ise ruhsal evriminiz için daima bir rehberdir.
Bununla birlikte yaşamınızda bu burçların hüküm sürdüğü zamanların yer değiştirdiği

dönemler
vardır. Bunu şöyle görebilirsiniz: bir tane ana sahne var ve bu burçlardan birisi o an
hüküm sürmektedir ve sonra yerini yavaşça bir sonrakine bırakır.
Çocukluğunuz, 13 yaşınıza gelinceye kadar Gençlik burcunuzun etkisi altındadır
sonrasındaki 13 yılda ise etkisini yavaşça kaybederek yerini Gün burcunuza
(Yetişkinlik burcu) bırakır. Bununla birlikte Gençlik burcunuz hali hazırda sizi
destekleyen bir güçtür. Gençlik burcunuzu daha iyi anladıkça ve onunla işbirliği
yaptıkça sizi destekleyecektir ama onu reddeder ve anlayamazsanız karanlık tarafı
yüzeye gelebilir ve sizin ruhsal gelişiminize engel olabilir. Gençlik burcunuzun
özelliklerine aşina olun. Sizin için güvenilir bir müttefik olunca sonra ona sırtınızı
yaslayabilirsiniz.
26 ile 39 yaşlarınız arasında karakterinize Yetişkinlik burcunuz hükmeder. 39 ile 52
yaş arası ise Yetişkinlik burcunuzun sahneyi yavaş yavaş Olgunluk burcunuza bıraktığı
başka bir geçiş dönemidir. 52 yaşınıza geldiğinizde Olgunluk burcunuz artık tamamen
sahne almıştır, Mayalara göre bu yaş ruhsal olarak yeniden doğuş zamanıdır.
Yaşamınızda artık yeni bir göreviniz vardır.
Olgunluk burcunuzun etkilerini, daha erken yaşlarda, özellikle de bu burcun tonu 8
veya daha yüksekse hissedebilirsiniz. Olgunluk burcu önünüzde duran bir rehber
gibidir ve size ruhsal evriminizde yol gösterir. Bu pek aşina olmadığınız bir yönünüzdür
ancak zaman geçtikçe kendini daha çok gösterir. Bu burcu ne kadar iyi anlarsanız size
o kadar iyi rehberlik yapar. Bu sayede kaderinizi anlamanız ve onu gerçekleştirmeniz
mümkün olur.

Gençlik Burcunuz - Ölüm

Kimi (Yukatan) / Kame (Kiçe)
Kişilik: Güvenlik bilinçli, maddeci, özverili ve yardımsever. Toplum ve politikaya karşı
ilgili ve meraklı.
Bu burcun adına bakıp biraz rahatsız olabilirsiniz, hatta biraz korkabilirsiniz. Baştan sizi
rahatlatayım. Bu burç Mayalara göre en talihli burçlardan birisidir. Ölümün sembolize
ettiği en temel şey “dönüşüm”dür. Bu, Maya mitolojisinde Kahraman İkizleri insan

olmaktan Tanrı olmaya götüren kozmik dönüşüm ile anlatılır. Ölüm ruhsal bir dönüşüm
sürecidir ve bu burcun insanı olarak bu süreci kolaylıkla ve düzgün bir şekilde
yaşamak sizin doğanızda vardır. Aynı zamanda, yaşamda pek çok insan için zor olan
dönüşümleri kolaylıkla gerçekleştireceğiniz anlamına gelir bu. Bazı bilgelerin dediği
gibi “Ölmeyi bilen, yaşamayı da bilir”.
Siz bir değişim katalizörüsünüz. Dönüşüm sizin yaşamınızın anahtarıdır. İçsel veya
dışsal bir güç ile kendinizi dönüştürürsünüz veya temasta olduğunuz birilerinin
dönüşümlerini kolaylaştırmak istersiniz. Bu bazen kollektif bir dönüşümle ilgili olabilir
ve siz kendinizi bir aile üyenizi veya bir meslektaşınızı dönüştürürken bulabilirsiniz.
Biraz daha geniş bir anlamda; doğum, ölüm ve psikolojik ölüm insanlarda en çok
ilgilendiğimiz, temel dönüşümlerdir. Sizin hedefiniz ya da yeteneğiniz, bu zor süreçleri
yaşayan kişilere yardım etmektir.
Bildiğim bazı Ölüm burcunda doğmuş kişiler, ebelik yapmayı seçerler. Zor bir süreç
olan doğum sırasında anneye ve bebeğe yardımcı olmak sizin için harika bir meslek
olabilir. Ya da doğum temasını mecazi anlamda alıp, psikolog, terapist, yaşam koçu
vb. olma kararı verebilir, egolarını aşmakta yani yeniden doğmakta sıkıntı çekenlere
yardım edebilirsiniz.
Konunun özüne gidersek, sizin burcunuzun adı olan Ölüm, aydınlanmak için ya da
daha yüksek bir ruhani titreşime ulaşmak için önemli bir fırsattır. Bu, gezegenimizdeki
temel manevi geleneklerin neredeyse merkezidir. Mısırlılar ölüm sonrası yaşamı,
ruhun en önemli yolculuğu olarak görürler. Tibetlilere göre kişi, başarılı bir ruhsal
evrim için Ölüm Kitabı Bardo Thodol’de anlatıldığı gibi Ölme Sanatı’nda ustalaşmalıdır.
Benzer bir yaklaşımla, Mayalar da Ölüm anının ve bundan sonraki yolculuğun önemini
yadsımazlar.
Materyal kültürümüzde ölüm neredeyse tabu olduğu için, bu konu hakkında konuşmak
zordur. Maya Yaşam Ağacı'nda burcunuzun adını gördüğünüz anda tuhaf
hissetmenizin veya korkmanızın nedeni budur. Ölüm burçlarına uygun meslek seçimi
konusuna geri dönersek, ben şahsen Tibet Ölüm Sanatı kitabını incelemenizi tavsiye
ederim. Bir adım daha ileri giderek Elisabeth Kübler-Ross'un ustalıkla anlattığı gibi
ölümün 5 aşamasını inceleyerek “ölüm kolaylaştırıcısı” olarak çalışabileceğinizi
söylemek isterim. Unutmayın, ölümü kavramış bir kişi yaşam sürecinden de harika bir
şekilde ustalaşabilir.
Yumuşak ve dişil bir karakteriniz vardır ancak aynı zamanda akıllı, bilge ve romantik
olursunuz. Kibarlığınız hayatınıza bereketi çeken bir mıknatıs görevi oynar ve sizi
hedeflerinize ulaştırır. Psişik yetenekleriniz ve duygusal zekanız size başarıyı

getirecektir. Oldukça saygın bir iş adamı/kadını olabilirsiniz. Kazalardan,
yaralanmalardan ve ani ölümlerden korunursunuz. Kendi kendinize yaratmadıkça
hastalığa kolay kolay yakalanmazsınız.
Aşk konusunda talihli olursunuz ve pek çok ilişki yaşayabilirsiniz. Ancak karşınızdakine
saygılı ve sadık olmazsanız pek çok sorun yaşayabilirsiniz. Politik bir farkındalığa
sahipsinizdir ve çoğu kez kendinizi toplum hizmetine verirsiniz ya da en azından politik
olayları takip edersiniz. Toplum sizin iş disiplininizden ve organizasyon
becerilerinizden fayda görür. Bu yüzden toplum için fedakârlık yapma arzunuza engel
koymayın. Çevrenizdeki kişilerle güçlü ortaklıklar ve ittifaklar kurmaya eğiliminiz
vardır. Genelde sakin bir doğanız vardır ama yine de genelde bir ilişkide gücü elinde
tutan taraf olursunuz.
Ölüm, ölüm ötesi hayat ve mistik konular doğal bir şekilde ilginizi çeker. Bu
meraklarınızı bastırmayın ancak işin ehli olan güvenilir insanlardan rehberlik alın,
mesela Jaguar burcunda doğmuş kişilerden. Atalarla temas halinde olmanız sizin
doğuştan gelen bazı psişik yeteneklerinizi aktive eder ve bunu başkalarına yardım
etmek için kullanabilirsiniz.
Ruhsal güç ve rehberliğinizden dolayı diğerlerinin huzurlu ve sakin geçişler yaşamasını
sağlayabilirsiniz. Kendi içinizdeki teslim olabilme gücünü fark ettiğinizde bir dönüşüm
katalizörü olarak insanlara yardımcı olabilirsiniz.
Temel engel: İnanç sahibi olmak ve kurbanı oynamaktan vazgeçmek.
Çözüm: Topluma faydalı olmak.
Güç veren yerler: Piramitler, tapınaklar
Anatomik karşılığı: El tırnakları
Botanik karşılığı: Greyfurt
Uygun Meslekler: Filozof, yargıç, ruhsal şifacı, kâhin
Bu burçta doğmuş ünlüler: Charlie Chaplin, Jane Fonda, Paul McCartney, Mae West,
Sid Vicious, Ingmar Bergman, Freddie Mercury
İyi Anlaştığınız Burçlar: Ölüm, Maymun, Baykuş ve Timsah
Gelişiminize Katkıda Bulunan Burçlar: Ölüm, Jaguar, Bıçak, Rüzgâr ve Köpek
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Güçlendirmek
* Dinamik
* Amplifikasyon
* Heyecan
* Kuvvet
* Pozitif
* Dışadönük
* Güçlendiren
İletişimi, eldeki malzemeyi, bilgiyi ve pratik uygulamayı yöneten zeki ve organize
olmuş bir gücünüz vardır. Tıpkı bir örümcek gibi, doğal bir ağ kurucusunuz ve gerekli
olanları bir araya getirirsiniz. Herhangi bir durumun özüne kolaylıkla inersiniz ve bu
sizi mükemmel bir dedektif yapar. Olaylara geniş bir perspektiften bakarsınız.
Tone 5, 4'ün getirdiği sabitliğin üzerine dinamizmi geri getirir. Renkleri ve sesleri
başka insanlardan daha canlı algılayan, mutlu, dinamik ve heyecanlı bir insansınız.
İnsanlara öz potansiyellerini ve güçlerini hatırlatmaktan zevk alırsınız. Şikâyet etmeyi
seven negatif insanlar sizi dirençle karşılayabilirler. Size verilebilecek en iyi tavsiye;
kendinizi iyi hissettiren insanlarla birlikte olun.

Olgunluk Burcunuz - Rüzgar

İk (Yukatan) / İk' (Kiçe)
Kişilik: Konuşkan, zihinsel, çevik, zeki ve çok yönlü. İdealist ve romantik. Modanın
farkında veya sanatçı.

Hayal gücü, ilham, mesajlar ve iletişim bir Rüzgarın yaşamındaki anahtar
kavramlardır. Tıpkı sesin rüzgarla iletilmesi gibi siz de anlatacak çok şeye sahipsiniz.
Henüz tam anlamıyla kavrayamamış olsanız da insanlığa vereceğiniz bazı mesajlar
vardır, ister konuşarak, ister yazarak, isterse sosyal medyayı kullanarak. Kendinizi
iletişim kurmayı sürdürmek zorunda hissedersiniz. Bu alanda çok yeteneklisiniz ve bir
kariyer yapmayı düşünebilirsiniz. İletişim konusunda eğitim almak da kesinlikle iyi bir
fikirdir.
Ruhun ve hayatın nefesi. Maddeye ruh üfleyen Rüzgar aynı zamanda mesajları ile
dünyaya yeni bir bilinç getirir. Karakteriniz doğuştan ruhanidir. İyi tohumları veya
fikirleri ekmek gibi bir gücünüz vardır. Mesela, yorulmak bilmeden ilham verici
konuşmalar yapabilirsiniz.
Güçlü bir estetik duyarlılığınız vardır; sanat ve güzellik yaratmayı seversiniz. Kurgu ve
iletişim yetenekleriniz ile roman yazarlığına girişebilirsiniz ancak dikkatli olun;
gerçeklikten çok uzaklaşmak iyi bir fikir değildir. Yüksek bir hayal gücüne sahipsiniz.
Yazarlık, özellikle çocuk kitapları yazmak, sizin düşünebileceğiniz bir kariyer olabilir.
Diğer yandan neyin gerçek, neyin sizin hayal gücünüz olduğunu ayırt etme konusuna
dikkat etmelisiniz. Paylaştığınız ruhani mesajların aslına uygunluğu konusunda
sorumluluğa sahipsiniz. Bu, yanlış bilgilendirme ve “yalan haber”lerin kitlesel
yönetimde kullanılan araçlara dönüştüğü günümüz dünyasında çok daha önemlidir.
Rüzgar, hepimize hayat veren ve bizi canlı tutan, Hintlilerin “prana” dedikleri
yaşamsal özü sembolize eder. Mayalara göre Rüzgar, Tanrı’nın nefesidir ve onların
inanışına göre siz bu Tanrısal gücü yoğun şekilde taşırsınız. Yaşam enerjiniz ve yaratıcı
ilhamlarınız çok yüksektir. Eğer içinizi dolduran bu enerjinin kendi egonuz değil de
ilahi nefes olduğunu bilerek hareket ederseniz, neredeyse sonsuz bereketli bir enerji
ile donanırsınız ve yaz akşamları esen tatlı bir rüzgar gibi olursunuz. Aksi takdirde bu
gücün egonuzdan kaynaklandığını düşünürseniz, bir kasırga gibi esebilir ve bu gücü
yanlış şekilde kullanabilirsiniz. Ani öfkeler veya duygu patlamalarına dikkat
etmelisiniz. Öfkeli olduğunuzda, bunu egonuzun yükseldiğine dair bir işaret olarak
alın. Lucius Annaeus Seneca'nın “Öfke engellenmediği takdirde, onu yaratan zarardan
daha fazla can yakar.” sözünü hatırlayın. Genel olarak nefesinizi boşa harcamayın ve
akciğerlerinize iyi bakın. Sigara içmek sizin için kesinlikle iyi bir fikir değildir.
Güçlü, samimi ve uyumlu bir kişiliğe sahipsiniz ancak bir taraftan da ani geçişlerin
insanısınız. Bu durum bazen tutarsız veya dönek olarak algılanmanıza yol açabilir.
Nereden eseceği belli olmayan rüzgarlar gibi yerinde duramayan bir doğaya
sahipsiniz. Fikirleriniz ve yüksek hayal gücünüz sayesinde havalarda uçmayı
seversiniz. Ancak sakinlik, denge ve merkezinde olmak sizin için çok önemlidir.

“Değişim rüzgarları” belki de yaşamınıza çok fazla değişim getiriyor ve bu da zaman
zaman sizi bunaltabiliyor olabilir. Bir tür kargaşa ve kaosun yaşamınızı yönettiği
hissine kapılabilirsiniz. Bu anlamada Rüzgar burcu insanları için yaşamın gerçekten zor
olduğu doğrudur. Bir yerden diğerine savrularak, sürekli iş, kariyer veya ev
değiştirerek köklerinizden kopmuş gibi hissedebilirsiniz. Ancak bu enerji Rüzgar
burcunun enerjisidir, ve size yaşamdaki amacınıza ulaşmanız için rehberlik
etmektedir. Kaosun içindeki anlamı, uyumsuzluktaki uyumu görmeye çalışın.
Rüzgar burcu hava olayları, erozyon ve kültürel değişim gibi doğal döngülerin
arkasındaki güçtür. Ayrıca Ay’dan çok etkilenebilirsiniz. Ay’ın safhalarını ve buna bağlı
olarak ruh halinizi gözlemleyerek farkındalığınızı genişletin. Çok miktardaki
değişimlerden dolayı hayatınızda kaos ve kargaşa sizin için sık rastlanan bir
durumdur, ancak bundan öğreneceğiniz çok şey vardır.
Temel engel: Sorumluluklar ve mecburiyetlerle ilgili korkular, kararsızlık ve kendini
adayamama.
Çözüm: Eğitim görmek ve daha iyi iletişim kurmayı öğrenmek.
Güç veren yerler: Kanyonlar, dağlar, vadiler, ormanlar
Anatomik karşılığı: Solunum sistemi
Botanik karşılığı: Nane
Uygun meslekler: Filozof, matematikçi, şarkıcı, müzisyen, doktor, iletişimci, hatip
Bu burçta doğmuş ünlüler: Michael Jackson, Hillary Clinton, Elizabeth Taylor,
Darren Aranofsky
İyi Anlaştığınız Burçlar: Rüzgâr, Yol, Toprak ve Geyik
Gelişiminize Katkıda Bulunan Burçlar: Rüzgâr, Jaguar, Bıçak, Ölüm ve Köpek
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Adalet

* Kalıplar
* İş
* Yaratıcılık
* Neşe ile çalışmak
* Adalet
* Uyum
* Dengenin maddesel tezahürü
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. Bunlar,
insanlık olarak kollektif yaşamımızın her parçası için geçerlidir. Yaşam döngüsünü ve
gerekliliklerini anlamak prensipleri, dengeyi ve adaleti getirmenize yardım eder.
Zihninizdeki büyük resime bağlısınız. Bazen bir tartışma sırasında taraf tutuyor gibi
algılanabilirsiniz ama bu global düzeyde uyum ve dengenin böyle bulunacağını
düşünmenizdendir. Böyle tartışmalarda yanlış anlaşılmaktansa, tarafsız konumunuzu
açıklamalı ve gereksiz çatışmalardan kaçınmalısınız.

Erkek ve Dişi Burçlar
Erkek Burç – Dişi Burç
Her insanın içinde bir erkek bir dişi yön vardır. Taoizm’e göre bunlar Yin ve Yang
olarak tanımlanır. Carl Gustav Jung ise Anima ve Animus olarak tanımlar. Bu iki burcu
Gün, (Yetişkinlik) burcunuza yardımcı olan iki destek güç gibi görmelisiniz.

Dişi burç sizin içe dönük, Yin, pasif, kendini pek ortaya çıkarmayan yönünüzdür. Daha
çok ev ve aile hayatında, yani samimi ilişkilerde kendini gösterir.
Erkek burç ise dışa dönük, Yang ve aktif yönünüzdür. Profesyonel ilişkilerinizde ve güç
ilişkilerinde kendini gösterir. Dünyaya gösterdiğiniz yüzünüzdür. Kariyer hayatınıza da
etkiler.
Erkek burç ve dişi burç içinizde ki bir evli çift gibidirler. Bu çift ne kadar kavga ederse
varlığınızda o kadar çok çatışma olur ve onlar ne kadar iyi anlaşırlarsa da o derecede
huzurlu ve başarılı olursunuz. Dolayısıyla bu iki burcun zıtlıklarını olduğu kadar
birbirlerinin eksik yönlerini nasıl tamamlayabileceklerini görmek önemlidir.

Erkek Burcunuz - Tavşan

Lamat (Yukatan)/Q'anil (Kiçe)
Genelde çok şanslısınız ve talihli bir kaderiniz vardır. Çinlilerde olduğu gibi Maya
kültüründeki Tavşan da şansı sembolize eder ve Çin astrolojisindeki tavşan ile benzer
özellikleri olduğu söylenebilir. Öne çıkan bir özelliğiniz, “gerçek” dünya ile rahat ve
konforlu bir ilişki içinde olmanızdır. Rahatlıkla başarılı olabilirsiniz ve hep dört ayağınız
üzerine düşersiniz. Para kazanmak konusunda doğal bir yeteneğiniz vardır. Verimlilik
ve üretkenlik temel özelliklerinizdir. Mayalar bu burcun tıpkı Tavşanın tek seferde
birçok yavru dünyaya getirmesi gibi doğurganlık kapasitesinin yüksek olduğunu
söylerler.
Tavşan insanlarının bebekler ve çocuklarla çok iyi bir bağlantısı olduğunu
söyleyebiliriz. Çocuklarla veya, bebeklerle çalışmak ya da doğum süreci sizin için iyi
kariyer alanlarıdır. Her zaman iç çocuğunuzla ve etrafınızdaki çocuklarla bağlantıda
olursunuz.
Bolluk ve bereket mıknatısı olduğunuzu söyleyebiliriz. Son derece gelişkin bir estetik
algı, geveze fakat parlak bir zihin, şakalar ve esprilerle dolu bir hayata sahipsiniz. En
karamsar anlarda yaşamı hafife almak, bir espri patlatmak ve yola devam etmek; işte
sizin sırrınız budur. Mayalar bu burca aynı zamanda “Yıldız” derler. Siz bir yıldız gibi
parlar ve etrafınızda bulunanları aydınlatırsınız. Dışa dönüksünüz, sosyal etkinlikler en
iyi olduğunuz alandır. Şakalarınız ve olumlu olandan yana tutumunuzla hayattan

bunalanlara ilaç gibi gelirsiniz.
Gökyüzündeki tüm yıldızlar gibi her yönde eşit olarak parlarsınız. Eşitlik sizin için temel
bir değerdir. Mayalar, insanın dört ırkını temsil eden dört yön olan beyaz, sarı, kırmızı
ve siyahın Tavşan sembolünde görülebildiğini söylerler. Bolluk ve bereketin
paylaştıkça arttığını fark ettiğinizde parlaklığınız artar. Uyum ve dengeye olan bu
doğal eğilim bir mecburiyete dönüşebilir ve bu sizi aşırı uysal veya aşırı cömert bir
hale getirebilir. Eğer çok fazla verdiğinizi düşünürseniz yıldızınız zayıflayabilir ve hatta
çökebilirsiniz. Bu anlarda, düşüncelerinizi etrafınızdakilere dayatma eğiliminde
olabilirsiniz. Bu hallerde sözlü polemiğe girme eğiliminde olursunuz ve kendi
görüşlerinizi herkese kabul ettirmeye çalışırsınız. Sadece parlak bir zihinden ibaret
olmadığınızı ve bir ruhunuzun olduğunu fark etmek, sizin için önemli bir farkındalık
noktasıdır. Ayrıca cömertçe vermeye devam ettikçe bereketin sizden eksilmediğini
göreceksiniz. Dört yöne doğru parlayan yıldızlar gibi aslında her türlü ikiliği aşarak
insanlar arasındaki birlik duygusunu yaşamak ve yaşatmak istersiniz. Sosyalleşme
yeteneğiniz ve her türden insanı aynı ortamda bir araya getirme arzunuz aslında
temelde yatan bu ruhsal misyonunuzdan kaynaklanır. Kendiniz ve başkaları için
merhamet ve sevgiyi beslemelisiniz. Hayat yolculuğunuz aslında sevmeyi öğrenmekle
ilgilidir.
Çok iyi bir ebeveyn olabilirsiniz ve çocuklarla ve genç nesillerle her zaman iyi
anlaştığınız için büyük ihtimalle çok çocuk yapmak istersiniz. Tavşan burcu,
cinsiyetinizden bağımsız olarak ebeveynliği kesinlikle önerdiğim burçlardan birisidir.
Tanrı’nın bir lütfu olan doğurganlık daima sizinledir.
Üretken olduğunuz kadar zevk düşkünü de olabilirsiniz. Bu sizi alkol, uyuşturucu ve
benzeri düşkünlüklere itebilir ve hayat enerjinizi bu şekilde tüketebilirsiniz. Bunu
aşmanın yollarından biri enerjinizi üretken şekilde kullanmak ve tembellikten uzak
durmaktır. Bu şekilde kısa sürelerde büyük miktarlarda iş yapabilirsiniz.
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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.

Dişi Burcunuz - Işık

Ahau (Yukatan)/ Ahpu (Kiçe)
Yukatan Maya sisteminde Işık burcu en son burçtur. Bu, ruhsal aydınlanmanın
belirtilerini içinizde taşıdığınız anlamına gelir. Nazik doğanızdan dolayı bu dünya size
bazen çok acımasız veya karanlık gelebilir. İlişkilerde veya genel olarak hayatta hayal
kırıklığına uğrayarak hayata küsebilir ve ışığınızı kısabilirsiniz. Ancak eğer yaşamdaki
amacınıza ulaşmak istiyorsanız bunun tam tersini yapmalısınız. Parlamaya devam
edin. Dünyayı aydınlatın ki hepimiz için daha yaşanabilir bir yer haline gelsin.
İlişkiler sizin için genelde zorlayıcıdır. Beklentileriniz genellikle daha baştan gerçek
dışıdır. Bu yüzden hem kendinizden hem de diğerlerinden gerçekçi olmayan
beklentiler içinde olabilirsiniz. Gerçekçi olmayan bu “mükemmellik” çabaları sizi
küstürebilir veya hayal kırıklığına uğratabilir. Hayal kırıklıklarının üst üste birikmesi
yüzünden sorumluluklardan kaçmaya yeltenebilirsiniz. Hataları affetmeyebilir ve hatta
insanlara çabucak darılabilirsiniz. Beklentilerinizden kurtulun, hayatı sadeleştirin ve
dünyayı olduğu gibi kabul edin. Bu sayede koşulsuz sevgi ile yeniden yükselebilirsiniz
ve parlayabilirsiniz.
Bu burcun diğer bir adı Avcıdır. Aynı zamanda hedefinize ulaşmak ve bunu yaparken
siz ve hedefiniz arasına giren bütün zorlukları temsil eder. Bu yaşamda neye ulaşmak
istediğinize dair pek çok sınavdan geçeceksiniz. Yolunuz üzerinde daima güçlükler
olacaktır ama kendinize güveniniz. Tüm bunların üstesinden gelecek güce sahipsiniz.
Sadece bu engelleri tanımalı ve yolunuza devam etmelisiniz. Başarıya ve hedeflerinize

ulaşmak için doğdunuz.
Tıpkı bir avcı gibi güçlü yönleriniz vardır: netlik, dikkat ve kesinlik. Psişik yeteneklere
sahip olabilirsiniz ve kollektif bilinçle güçlü bağlantılarınız olabilir. Mistik dünyayla
ilişkileriniz yakın ve hızlı ve bu yüzden de bazen sağlıksız olabilir. Bu size gücünüzü
doğru, etik ve sağlıklı kullanmaya dair yeni bir sınav getirir. Dünyevi zevk, arzu ve
lükse kapılmaya eğilim gösterebilirsiniz. Eğer mistisizmin sağlıksız yönünden ve
dünyevi arzulardan uzak durmayı başarabilirseniz zengin ve bilge olacaksınız.
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İstikrar sizin ikinci isminiz. İkna etmenin ve etkiye tepki vermenin enerjisini
taşıyorsunuz. Hayatın her alanında dinamik gelişmeler ve ilerlemeler sağlarsınız. Uzun
dönemli projeler için çok değerlisiniz. Yaratıcı enerjinin sabit ve dengeli olarak
gelişmesini ve projelerin tamamlanmasını sağlarsınız. Uzun vadeli projelerin meyve
verme dönemine girmesini kolaylaştırırsınız. Yavaş ve sürekli büyüme için alan
yaratırsınız ve değişimin daim kalmasını sağlarsınız. Ton 6 uzun vadeli planlar ve
projelerin sonuçlanması anlamına gelir.

Sentez

Dişi Burç Işık, sınavları başarıyla geçen bir enerjidir, özellikle de manevi sınavları. Bu
burç kesinlik, güven ve hedeflere ulaşmayı getirir, aklın oyunlar oynamasını ve
şüpheler oluşturmasını engeller. Işık’ın yüksek beklentileri samimi ilişkiler alanında
Jaguar’a sorunlar yaratabilir. Jaguar insanları özellikle aşk ilişkilerinde çok sabırlı
olmalıdırlar, çünkü çok şüpheci, titiz ve hatta saplantılı hale gelebilirler. Bununla
birlikte Işık burcu ilişkiler alanında Jaguar'ın kendini çaresiz hissettiği anda bile öz
güven getirir. Her zaman kendilerine hizmet etmeye hevesli ve zevklerini

karşılayabilecek birilerini bulabilirler.
Erkek Burç Tavşan, enerjilerini doğrudan tarıma yönlendirir. Hemen görünmese de
Jaguar insanının ekip diktiği her şey meyve verir. Jaguar gününde doğanlar yeni bir iş
kurmak istiyorlarsa, iş ortaklarını uyumlu burçlardan (Jaguar, Bıçak, Rüzgar, Ölüm,
Köpek) seçmeleri en iyisi olacaktır. Tavşan burcu içe kapanmayı seven ve sosyal
olmakta zorlanan Jaguar’a yardımcı olacak ve onun diğer insanlarla temasa geçmesini
kolaylaştıracaktır. İş hayatı alanında Tavşan’ın varlığı, Jaguar’ın bolluk ve bereketi
çeken bir mıknatıs olması demektir.
Destek (Gençlik) Burcu olan Ölüm, önceki yaşamlarında atalarıyla olan bağlantılarının
süregelişini belirtir. Bu burç, Jaguar insanlarına kendi içlerine başarılı bir şekilde
bakma imkânı tanır. Ayrıca sıra dışı bir sezgi de verir. Bir şaman ruhu taşıyan Jaguar
insanı sık sık dönüşümlerden geçmek zorunda kalabilir ve buna ayak uyduramazsa
hastalıklar ortaya çıkabilir. Ölüm (Dönüşüm) burcu onlara bu dönüşümleri sağlıklı
yaşama şansı verir. Olayları tersine çevirebilmek ve dönüşümü gerçekleştirebilmek
için sezgilerini dinlemelidirler. Hem cinsleri içinde bir kıskançlık ve ihanet hedefi
olabilirler. Onları daha iyi anlayan karşı cinsten birileri ile ittifak kurmak zorunda
kalacaklardır.
Rehber (Olgunluk) Burcu olan Rüzgar, zihinlerini ve hayal güçlerini yetenekli hale
getirerek besler. Abartı düşünme ve uydurmaya meyilli olmalarına rağmen Rüzgar’ın
enerjisi zekâlarını geliştirecektir. İletişim konusunda uzman olan bu burç ayrıca
Jaguar’ın kendini ifade sorunlarını da çözecektir. Rüzgar’ın Rehber Burç olması,
Jaguarların hayatını biraz kaotik ve kargaşalı bir hale getirir. Bu kargaşanın ve sert
esen Rüzgar’ın içindeki rehberliği görebildikçe ve değişkenliği öğrendikçe güzel yol
alırlar.
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