
Ç�n Burcunuzu Nasıl Okursunuz?
Yazar Bilgisi
Son Güncelleme: 11 Ocak 2022 Onaylandı

Çin Burcu, belirli yılları temsil eden 12 hayvandan oluşur. Doğduğunuz yıl bu
hayvanlardan biri ile temsil edilir ve Çin Zodyakına göre size atanan hayvana benzeyen
belirli kişilik özelliklerine sahip olacaksınız. Ama bundan çok, çok daha derinlere indiğini
biliyor muydunuz? Kaderin Dört Sütunu, doğduğunuz saate iner. Kaderinizin bir planını
başlatmak için Adım 1'e bakın!
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Part 1 of 2:
Zodyak İşaretlerini Anlamak

Doğum hayvanınızı bulun. Doğum yılınızı ve karşılık gelen hayvanı
bulmak için aşağıdaki tabloya bakın. (Çin astrolojisi, her yıl 4 Şubat veya

civarında başlayan Çin astrolojisi yılındaki doğum gününüzü temel alarak
hayvan burcunuzu belirler. Doğduğunuz yıl ve eşleşen Zodyak hayvanınız:

1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 —
RAT (鼠)
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 —
OX(牛)
1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 —
TIGER(虎)
1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023 —
RABBIT(兔)
1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024 —
DRAGON(龙/龍)
1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025 —
SNAKE(蛇)
1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026 —
AT(马/馬)
1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027 —
KEÇİ(羊)
1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028 —
MONKEY(猴)
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1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029 —
ROOSTER(鸡/雞)
1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030 —
KÖPEK(狗)
1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031 —
PIG(猪)

Bu yıllar ay (güneş değil) takvimine uygundur. Genel bir kural olarak,
yeni yıl genellikle 4 Şubat civarındadır. Yeni yıldan önce doğduysanız,
teknik olarak önceki yılda doğarsınız. Yeni Yıl her yıl değişir, bu
yüzden emin olmak için daha fazla araştırma yapın.
Bazıları keçiyi koyun veya koç olarak adlandırır.

Zodyak hayvan özellikleriniz hakkında bilgi edinin. Tıpkı Batı
astrolojisinde olduğu gibi, her burç genellikle bir takım özelliklerle

ilişkilendirilir. İşte her bir burcun neye benzediğine dair birkaç ayrıntı 

Sıçan : Bu burçta ruh, zekâ, uyanıklık, incelik, esneklik ve canlılık vardır.
Bu insanlar parlak, girişken ve hırslıdır, genellikle onları zengin ve başarılı
kılar. Ancak, aynı zamanda çekingendirler, konsantrasyon ve istikrardan
yoksundurlar ve çoğu liderlik pozisyonuna uymazlar.
Öküz : Bu burç zeki, kendine güvenen ve doğuştan liderdir. Dürüstler,
çalışkanlar, sabırlılar ve her şeyden önce işlerini istikrarlı bir şekilde
yapıyorlar. Ne olursa olsun, işlerine her zaman güçlü bir bağlılık
gösterirler. Bununla birlikte, aynı zamanda sağduyulu, inatçı ve iletişimde
zayıftırlar.
Kaplan : Bu bireyler hoşgörülü, yiğit, düşünceli, zeki ve saygındır.
Zorlukları severler ve kendilerini ifade etmede oldukça iyidirler. Ayrıca
asabidirler ve fazla ilgi göstermezler.
Tavşan : Bu burç nazik, duyarlı, şefkatli, sevecen, alçakgönüllüdür.
Şakacıdırlar ve hayata renk katarlar, çünkü işlerin sıkıcı olmasına
dayanamazlar. Ancak, parayı çöpe atma eğilimindedirler ve inatçıdırlar
ancak kararsızdırlar.
Ejderha : Bu burç parlak, kendinden emin ve romantiktir. Aynı zamanda
canlı, entelektüel, enerjik ve heyecanlıdırlar. Her zaman mükemmelliği
hedefleyen iyi liderler olurlar. Bununla birlikte, kibirli ve sabırsız olabilirler
ve bazen de kendilerine aşırı güvenebilirler.
Yılan : Bu burç çekicidir ve az konuşarak etkili iletişim kurma becerisine
sahiptir. Çok ahlaklıdırlar ve bilgelik doludurlar. Çoğu için para sorun
değil. Ancak, kıskanç ve şüpheci olabilirler ve çoğu zaman aşırıya kaçma
eğilimindedirler.
At : Bu burç neşeli, kıvrak zekalı, başkalarına karşı nazik ve
maceralardan hoşlanır. Aynı zamanda anlayışlı ve yetenekliler, iyi
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eğlenceler yapıyorlar. Ancak sabırsız olabilirler, özden yoksun olabilirler
ve yüzeysel görünebilirler.
Keçi : Bu insanlar şefkatli, kibar, akıllı, nazik ve iyi kalplidir. Sanata ve
güzelliğe değer verirler ve sakin bir yaşam için zaafları vardır. Ancak
utangaç, karamsar, huysuz ve çok endişeli olabilirler.
Maymun : Bu işaret inanılmaz derecede zekidir. Canlı, esnek, kıvrak
zekalı ve çok yetenekli problem çözücülerdir. Ve önyükleme yapmak için
çok veriyorlar! zayıf yönler? Kıskanç, işbirlikçi ve bencil olabilirler.
Horoz : Bu insanlar, genellikle dürüst, parlak, iletişimsel ve sıcak kalpli
olarak düşünülen derin düşünürlerdir. Yüksek öz değere sahiptirler ve
bağımsız olma eğilimindedirler. Bununla birlikte, başkalarıyla ilişki
kurmakta güçlük çekerler ve her zaman haklı olduklarını varsayma
eğilimindedirler.
Köpek : Bu insanlar sadık, cesur, sıcak, sorumlu, akıllı ve gerçekçidir.
Başkalarına kolayca güven verebilirler. Bununla birlikte, istikrardan
yoksundurlar, ısıran bir dilleri olabilir ve kolayca hata bulabilirler.
Domuz : Bu işaret çalışkan, cesur, dürüst, şövalye ve yiğittir. Hoşgörülü,
sakin ve iyimserdirler. Çatışmadan nefret ederler ve kolay yalan
söylemezler. Ancak, saf, dürtüsel olabilirler ve çizgiyi ne zaman
çekeceklerini bilemezler.

Advertisement

İşaretinizin ayrıntılarını bilin. Üç konuyu ele alacağız: uğurlu sayıların,
uğurlu renklerin ve "yin" mi yoksa "yang" burcu mu olduğun. Bir sonraki

bölümde yin ve yang'ı daha detaylı anlatacağız; şimdilik, her insanın içinde iki
taraf olduğunu bilin, ancak bir taraf genellikle daha belirgindir (işarete bağlı
olarak). 

Sıçan :

Yang işareti
Şanslı sayılar: 2, 3
Şanslı renkler: mavi, altın, yeşil

Öküz :

Yang işareti
Şanslı sayılar: 9, 1
Şanslı renkler: mavi, kırmızı, mor

Kaplan :

Yang işareti
Şanslı sayılar: 1, 3, 4
Şanslı renkler: mavi, gri, beyaz, turuncu

tavşan :
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Yin işareti
Şanslı sayılar: 1, 4, 9
Şanslı renkler: kırmızı, pembe, mor, mavi

Ejderha :

Yang işareti
Şanslı sayılar: 1, 7, 6
Şanslı renkler: altın, gümüş, ağarmış

Yılan :

Yin işareti
Şanslı sayılar: 2, 8, 9
Şanslı renkler: kırmızı, açık sarı, siyah

at :

Yang işareti
Şanslı sayılar: 2, 3, 7
Şanslı renkler: kahverengi, sarı, mor

keçi :

Yin işareti
Şanslı sayılar: 3, 9, 4
Şanslı renkler: yeşil, kırmızı, mor

maymun :

Yang işareti
Şanslı sayılar: 1, 8, 7
Şanslı renkler: beyaz, altın, mavi

Horoz

Yin işareti
Şanslı sayılar: 7, 5, 8
Şanslı renkler: altın, kahverengi, kahverengimsi sarı, sarı

Köpek :

Yang işareti
Şanslı sayılar: 3, 4, 9
Şanslı renkler: yeşil, kırmızı, mor

domuz :

Yin işareti
Şanslı sayılar: 2, 5, 8
Şanslı renkler: sarı, gri, kahverengi, altın

En uyumlu eşleşmelerinizi bilin. Her burcun diğer burçlarla romantik bir
şekilde hizalandığına (veya gerçekten, gerçekten hizalanmadığına)

inanılır . İşte en kolay (ve en zor) ilişkiler için inanılan şey:
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Sıçan : ejderha, maymun ve öküz ile en uyumlu; en azından koyun, at ve
tavşan ile
Öküz : sıçan, yılan, horoz ile en uyumlu; en azından at, köpek, koyun ile
Kaplan : en çok at, köpek ile uyumlu; yılan, maymun ile en az uyumlu
Tavşan : Koyun, domuz, köpek ile en uyumlu; en azından sıçan, ejderha
ile
Ejderha : sıçan, maymun, horoz ile en uyumlu; en azından öküz, tavşan,
köpek ile
Yılan : En çok öküz, horoz ile uyumlu; en azından kaplanla, domuzla
At : kaplan, koyun, köpek ile en uyumlu; en azından sıçan, öküz, tavşan
ile
Keçi : tavşan, at, domuz ile en uyumlu; en azından öküz, köpek
Maymun : sıçan, ejderha, yılan ile en uyumlu; en azından kaplanla,
domuzla
Horoz : En çok öküz, ejderha, yılanla uyumlu; en azından sıçan, tavşan,
köpek ile
Köpek : kaplan, tavşan, at ile en uyumlu; öküz, ejderha, koyun, horoz ile
en az uyumlu
Domuz : Koyun, tavşan ile en uyumlu; en azından yılanla, maymunla,
domuzla

Advertisement
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Part 2 of 2:
Kaderin Dört Sütununu Anlamak

Sadece burcunuzda durmayın! Çin astrolojisinde Zodyak'ın on iki
işaretinden çok çok daha fazlası vardır. Ayrıca Kaderin Dört Sütunu da

var -- Zodyak'ı kullanıyor, ancak çok, çok daha ileri gidiyor. Doğduğunuz yılı
ve doğduğunuz ayı, günü ve saati de kullanır. Batı astrolojisinde kullanılan
doğum haritasına benzer. Bir bütün olarak burcunuz yerine kişisel hayatınız
hakkında daha fazla bilgi vermenin çok daha doğru olduğuna inanılıyor.

Dört sütun, bu sırayla, bu dört faktördür. Ayrıca yin ve yang ve 5 element
(metal, ahşap, su, ateş, toprak) ile birleştirilirler. Her yıl şansınızı,
refahınızı, uzun ömürlülüğünüzü, mutluluğunuzu ve servetinizi
belirlediğine inanılıyor.
Çin astrolojisi 60 yıllık döngülerde çalışır. Yapacak daha iyi bir şeyi
olmayan bir matematik delisiyseniz, tüm bu fikirlerin kalıplarını altmışlı bir
döngüye bölebilirsiniz.

"İç" hayvanınızı bilin. Doğum yılınızın hayvanından daha ileri gidelim.
"İç" hayvanınız, doğduğunuz aya göre belirlenir. Daha sonraki yaşam
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yıllarınızı veya ebeveynlerinizle ilgili bilgileri belirlediğine inanılır. Batı
takvimiyle ilişkisi şu şekildedir:

4 Şubat - 5 Mart: Kaplan
6 Mart - 4 Nisan: Tavşan
5 Nisan - 4 Mayıs: Ejderha
5 Mayıs - 5 Haziran: Yılan
6 Haziran - 6 Temmuz: At
7 Temmuz - 6 Ağustos: Keçi
7 Ağustos - 7 Eylül: Maymun
8 Eylül - 7 Ekim: Horoz
8 Ekim - 6 Kasım: Köpek
7 Kasım - 6 Aralık: Domuz
7 Aralık - 5 Ocak: Sıçan
6 Ocak - 3 Şubat: Öküz

Gün sütununuzun nasıl çalıştığını bilin. Bu, günlük olarak yetişkin
veya evli yaşamınız hakkında bilgi belirlediğine inanılan üçüncü sütundur.

Oldukça önemli biri! Yine güneşin 315 ° 'lik gök boylamına ulaştığında
başlayan ve 330 ° boylamına ulaştığında sona eren altmışlı bir döngüdür. Bu
nedenle, her yıl sadece ufacık biraz farklıdır.

60 günlük döngünün tamamını burada listelemek saçma olacağından,
elementinizi ve gününüz için burcunuzu bulmak için çevrimiçi bir hesap
makinesini ziyaret etmeniz önerilir. Gerçekten sıkıldıysanız, tüm
döngünün haritasını çıkarın!

Gizli hayvanınızı bilin. Kaderin Dört Sütunu'nda, doğduğunuz saat son
ve en kişisel sütunu temsil eder - aynı zamanda "gizli hayvanınızı" da

belirler. Bunun, kendinizin, beslenme ve çevre katmanları ve katmanları
tarafından kaplanan benliğinizin en gerçek temsili olduğu düşünülmektedir.
Ayrıca çocuklarınız veya son yıllarınız hakkında bilgileri temsil etmek için
kullanılır. İşte nasıl sıralanıyor:

1:00 - 03:00 AM: Öküz
03:00 - 5:00: Kaplan
5:00 - 7:00 AM: Tavşan
7:00 - 9:00: Ejderha
9:00 - 11:00: Yılan
11:00 - 13:00: At
13:00 - 15:00: Ram
3:00 - 17:00: Maymun
17:00 - 19:00: Horoz
19:00 - 21:00: Köpek
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6

7

9:00 - 11:00 PM: Domuz
11:00 - 1:00 AM: Sıçan

Yin mi yang mı olduğunuzu bilin. Burada dikkate alınması gereken
birkaç şey var:

Her yıl ya yin ya da yang'dır. Tek yıllar yang, hatta yıllar yin'dir. İçinde
bulunduğumuz yıl ne olursa olsun, yelpazenin vurgulanmaya meyilli olan
tarafı bu.
Her işaret de yin veya yang'dır. Bu, kişiliğinizin doğal olarak daha fazla
güce sahip olan yanıdır - ancak yıldızlara göre her şey değişebilir.
Yin, pasiflik, soğuk, kadınlık, itaatkar, karanlık enerji ile ilişkilidir. Yang,
aktiviteyi, sıcaklığı, erkekliği, saldırganlığı ve ışık enerjisini temsil eder. En
kötüsünü varsaymadan önce, herkesin her ikisine de sahip olduğunu bilin
- bu sadece bir döngü. Diyelim ki yin ile başlayın, çiçek açana ve yang'a
dönüşene kadar. Ve yılın yin veya yang'ını da hesaba katın!

Elementinizi bilin. Neredeyse bitti! Şimdi elementinize geliyoruz.
Dışarıdan, oldukça basit. Sadece doğum yılınızın son numarasını alın! 

0 veya 1: Metal
2 veya 3: Su
4 veya 5: Ahşap
6 veya 7: Ateş
8 veya 9: Dünya

Ne anlama geliyor? Yine, bu bir döngüdür, bu kısım hareketi ve
değişimi vurgular. Hangi element olursan ol, doğal olarak
vurgulanacak, ama bu yılın elementiyle nasıl birleşiyor? Yılın
elementinin baskın olduğuna inanılır - bazı yıllar elementinizle birlikte
çalışacak , diğerleri ise uyum ve uyumsuzluk yaratarak aleyhine
çalışacaktır.
İki döngü olduğuna inanılıyor: yaratıcı döngü ve yıkıcı döngü.
Örneğin, su ateşi yok eder ama odun ve benzerini üretir. Her unsur
diğerlerini farklı şekillerde etkiler ve ideal olarak mükemmel bir denge
yaratır.
Elementlerin 4 mevsim ile örtüştüğüne inanılıyor. Odun en güçlüsü
ilkbaharda, ateş yazında, Dünya mevsim geçişlerinde vb.
Her element 2 yıl üst üste baskındır. Döngü her 10 yılda bir tekrarlanır
(5 element ve hepsi vardır).

On Göksel Sapı ve On İki Dünyevi Dalı bilin. Kendi karmaşık burcunuz
var, ancak yılların onlar için de daha fazla ayrıntısı var; her birinin bir

dalla eşleştirilmiş bir sapı vardır. Örneğin, 2002 yılında At Dalı üzerinde bir
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Yang Su Kökü vardır . At dalının arkasında sadece Yin Ateşi değil, Yin Toprak
da vardır. Döngüsel kaderinizi belirleyen, sütunlarınızın her yıl nasıl uyum
sağladığıdır.

On Göksel gövde, yin ve yang ile Beş Elementin birleşimidir. Bu nedenle
seçenekleriniz Yang Wood, Yin Wood, Yang Fire, Yin Fire, Yang Earth,
Yin Earth, Yang Metal, Yin Metal, Yang Water, Yin Water'dır.

Bunlar, yukarıda tartışıldığı gibi 60 yıllık bir döngüye girer. Yıl 1, Sıçan
Yang Wood'du; 61. yıl aynı olacak, bundan önce hiçbir tekrar olmadan
döngüye girecek.

On İki Dünyevi Dal, ilk bölümde tartışılan Zodyak hayvanlarıdır. Bilirsin,
Çin paket servis menülerinde bulduklarınız.

Döngülerinizle çalışın. Bunun bir plan veya harita olduğunu unutmayın.
Değiştirilemez. Bu endişelenecek bir şey değil! Çinliler bunun sizi güçlü

kılacak bilgi olduğuna inanıyor - gerektiğinde engelleri daha iyi aşabilecek ve
fırsatları daha iyi kavrayabileceksiniz. Başka bir deyişle, her zaman doğru
şeyi doğru zamanda yapabilirsiniz. 

Unutmayın ki iyi şanslar ve tüm olumlu şeyler öylece olmaz. Bu çizelge
size belirli zamanlarda potansiyelleri olduğunu söylüyor . Dışarı çıkıp
almalısın! Bu çizelgeyi bilerek, o zamanların ne zaman olduğunu ve ne
zaman yıldızlara göre hareket etmeniz gerektiğini bileceksiniz.

Bir astrolog veya Feng Shui ustası ile konuşun. Hangi mevsimlerin
("kış" değil, döngünün parçaları) veya yılların daha iyi veya daha kötü

olacağını bilmek için bir Çin astrolojisi ustasıyla konuşun. Şanslı olduğunuzda
ve açıkçası, olmadığınızda sizi tam olarak belirleyebilecekler. Bazı mevsimler
(günler, hatta) diğerlerinden daha iyi olacaktır (özellikle harekete geçmek için)
ve bu döngüyü sizin için özetleyebilirler.

Yanınızda bir şans sembolü taşıyın. Diyelim ki bir keçisiniz ve bu sizin için
kötü bir yıl ama Öküz için harika bir yıl. Etrafınızdaki olumsuz havayı
bertaraf etmek için etrafınızda küçük bir Öküz biblosu taşıyın.
İşaretinizi kolay yoldan bulmak istiyorsanız çevrimiçi bir hesap makinesi
kullanın. Çin saatini hesaba katmayı unutmayın - doğum saatinizi
girerseniz, bazı hesap makineleri bunu sizin için yapabilir. Ve yeni yılı
unutma!

Reklamcılık
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