
Zodyak Rehberi: İçinizdeki ve gizli hayvanlarınızı
bulun

Yeni Yılın Kutlu Olsun! Çoğunuzun zaten bildiği gibi, bugün Ay Yeni Yılı ve Çin koç (koyun/keçi) yılının

başlangıcı. Yıla hangi hayvanın adının verildiği konusundaki kafa karışıklığını merak ediyorsanız, bu çeviri ile

ilgilidir. Çince sembolü 羊 koç, koyun veya keçi anlamına gelebilir, bu nedenle çevirilerin herhangi biri

doğrudur.

Çoğu insan zodyak yıllarının nasıl çalıştığını oldukça iyi anlıyor. Hangi zodyak hayvanı olduğunuzdan emin

değilseniz, bu seyahat sitesine bakın . Açılır kutulardan doğum tarihinizi seçebilirsiniz ve bu sizin için

burcunuzu oluşturacaktır.

Biraz araştırma yapmadan önce fark etmediğim şey, sadece bir hayvanınız değil, dört hayvanınız var. Biri

doğduğunuz yıl için, biri ay ayı için (iç hayvanınız denir), biri gün için (gerçek hayvanlar denir) ve diğeri saat

için (gizli hayvanlar denir). Esasen, eğer on ikilik bir artışa bölünebiliyorsa, o zaman onun için ayrı bir

işaretiniz var demektir.

Ne yazık ki, gün dağılımı için bir dönüştürücü bulamadım, ancak ay ve saat için kılavuzum var.

İşte kameri aylar için hızlı bir kılavuz: 

Yıl, iki haftalık 24 güneş terimine bölünmüştür ve her hayvan bu güneş terimlerinden ikisiyle bağlantılıdır.

Gizlilik ve Tanımlama Bilgileri: Bu site tanımlama bilgilerini kullanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek,

kullanımlarını kabul etmiş olursunuz. 

Çerezlerin nasıl kontrol edileceği dahil, daha fazlasını öğrenmek için buraya bakın: Çerez Politikası

Kapat ve kabul et 

http://www.travelchinaguide.com/intro/social_customs/zodiac/
https://automattic.com/cookies/


Kaplan - 4 Şubat - 18 Şubat ve 19 Şubat - 5 Mart 

Tavşan - 6 Mart - 20 Mart ve 21 Mart - 4 Nisan 

Ejderha - 5 Nisan - 19 Nisan ve 20 Nisan - 4 Mayıs 

Yılan - 5 Mayıs - 20 Mayıs ve 21 Mayıs 5 Haziran 

At - 6 Haziran - 20 Haziran ve 21 Haziran - 6 Temmuz 

Keçi - 7 - 22 Temmuz ve 23 Temmuz - 6 Ağustos Maymun 

- 7 Ağustos - 22 Ağustos ve 23 Ağustos - 7 Eylül 

Horoz - 8 Eylül - 22 Eylül ve 23 Eylül 7 

Ekim'e kadar Köpek - 8 Ekim - 22 Ekim ve 23 Ekim - 6 Kasım Domuz - 

7 Kasım - 21 Kasım ve 22 Kasım - 6 Aralık 

Sıçan - 7 Aralık - 21 Aralık ve 22 Aralık - 5 Ocak 

Ök - 6 Ocak - 19 Ocak ve 2 Ocak - 3 Şubat

Zodyak ayrıca günün zamanlarını temsil eder ve 24 saat her bir hayvan tarafından temsil edilen 2 saatlik

periyotlara bölünür.

Sıçan- 23:00 – 00:59 

Öküz- 01:00 – 02:59 

Kaplan- 03:00 – 04:59 

Tavşan- 05:00 – 06:59 

Ejderha- 07:00 – 08:59 

Yılan- 09:00 – 10:59 

At- 11:00 – 12:59 

Keçi- 13:00 – 14:59 Maymun- 

15:00 – 16:59 

Horoz- 17:00 – 18:59 

Köpek- 19:00 – 20:59 

Domuz - 21:00 – 22:59

(Saatler, farklı zaman dilimlerine dönüştürülmesi oldukça zor olan Pekin CST'ye dayanmaktadır)

Yani mesela. 1993 doğumluyum bu da beni Horoz yapar. Beni kaplan yapan Şubat ayında doğdum ve sabah

9:30 civarında doğdum (Greenwich ortalama saatine dönüşmeden) beni yılan yapar.

Yani şimdilik bu kadar. Yorumlarda hayvanlarınızın neler olduğunu bana bildirin ve bu gönderideki herhangi

bir bilginin düzeltilmesi gerekiyorsa lütfen bana bildirin (özellikle günleri zodyak nasıl çevireceğinizi

biliyorsanız, bilmek isterim!) 

Mutlu Yeni Yıl millet!

Bu yazı Kategorilenmemiş içinde yayınlandı ve çince , çin yeni yılı , çin zodyak , saat , ay , yeni yıl , yıl , keçi yılı

, koç yılı , koyun yılı , zodyak üzerinde etiketlendi19 Şubat 2015

[https://mischiefmanagedsite.wordpress.com/2015/02/19/zodiac-guide-�nd-your-inner-and-secret-

animals/] .

Gizlilik ve Tanımlama Bilgileri: Bu site tanımlama bilgilerini kullanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek,

kullanımlarını kabul etmiş olursunuz. 

Çerezlerin nasıl kontrol edileceği dahil, daha fazlasını öğrenmek için buraya bakın: Çerez Politikası

Kapat ve kabul et 
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