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Giriş

Engelleri Güce Dönüştürmek

Engelleri güce dönüştürmenin sırrını öğrenmeye çalışırken
Astroloji’yle tanıştım. Çünkü birlikte yol aldığım evladımın,
Orkun’umun oldukça zahmetli ve bana birebir bağlı hayatının
parçasıydım. Nereye doğru yol alıyorduk ve nasıl bir hayat bizi
bekliyordu bilmiyordum. Onunla hayatı daha güçlü karşılayabilmek ve güzel kılabilmekti amacım.
Astroloji öyle bir derya ki, sizi içine aldığında yeryüzünde bir
amacınız olduğunu, bu amaca göre yazgınızı şekillendirdiğinizi,
hatta bir büyük resmin parçalarından biri olduğunuzu anlıyorsunuz. Bu bilgi ve temel öğretiyle yepyeni bir bakış açısı kazanırken, değerli birçok hocayla tanışma ve onlardan feyzalma fırsatı
yakaladım. Sonunda anladım ki, yavrumun çaresiz derdi, benim
yanmam, pişmem ve olgunlaşmam için şartmış. İşte o anda hayata daha çok sarılmayı ve her şeye rağmen ayakta durmayı öğrendim.
2005 yılında aldığım bir teklif üzerine Habertürk.com, ardından 2006 senesinde Mynet.com sitelerinin Astroloji Danışmanlığı
görevine getirildim. Halen bu iki sitede siz değerli okuyucularıma
yorumlarımla yol göstermeye ve hayatı anlamlı kılmaya çalışıyorum.
Bu kitabı, 2007 yılında kaybettiğim Oğlum Orkun’uma ithaf
ediyorum. Teşekkürler bebeğim, beni hayata hazırladığın için.
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Ayrıca;
Bu kitabı hazırlama aşamasında bana manevi katkıları olan
yol arkadaşıma, kızıma, abime ve özellikle canım annem ve babama,
Düzeltilerde büyük emek sarf eden, her zaman yanımda
olan değerli dostum Candan’ıma,
Bana bu yolda her zaman güç veren ve inanan kıymetli kardeşim Işıl’ıma,
Desteklerini eksik etmeyen dostlarıma, Mynet ve Habertürk
camiasına,
Bana inanarak ve güvenerek bu kitabı yayınlayan Tahir
Malkoç ve sevgili eşine,
Ve siz değerli okuyucularıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
iremSU

iremsu@astroguncel.com
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ÖNSÖZ
Sevgili Okurlarım elinizdeki bu kitap, gezegenlerin 2010
yılındaki transit geçişlerinin burcunuz üzerindeki yansımalarını
öngörü şeklinde sizlere sunduğum bir rehberdir. Her zaman belirttiğim gibi, kişinin doğum haritası yazgısının tek işaretçisidir.
Bu kitapta sözü edilen olay ve durumların sizi birebir ilgilendirmesi doğal olarak mümkün değildir. Bu nedenle, yaşanması
muhtemel etkileri, burcunuzun 2010 yılı genel yansımaları olarak ele almanızı tavsiye ediyorum.
Kendimize ve özümüzdeki güce inanalım. Bize verilen bu
hayatın kıymetini bilelim.
Hepimizin elinden daha fazlası mutlaka gelir.
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koç

(21 Mart - 19 Nisan)

Öncü ateş burcu Koç,
liderliğinden aldığı gücüyle
hedeflerini kolayca
gerçekleştirebilir,
yeniliklerde bulunabilir.
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20 10 YILINA GE NEL BAKIŞ
Aşk Hayatı Ciddiyet Kazanıyor

29 Ekim 2009–5 Ekim 2012 tarihleri arasında Terazi burcunda
geçişini sürdürecek Satürn gezegeni, iş ortaklığı başta olmak üzere,
özel ilişkilerinizde tarafsız ve gerçekçi bir şekilde düşünmenizi ve hareket etmenizi sağlayıcıdır. İlişkisinde henüz bazı nedenlerle mutsuz
olanlar bu süreçte ilişkilerini dengeye oturtmayı, sırt sırta vermeyi
başardıkları anda, problemleri çözmüşler demektir. Tabi ki bunun
için her iki tarafın gönüllü olması lazım. Tam tersine sadece kendini düşünenler, dengeli ve uyumlu davranmayı kabul etmeyenler
veya ilişkisi çoktandır bittiği halde bunu görmezden gelenler, düzgün
bir ilişki yaşamakta zorlanır ve gerçeklerle karşı karşıya gelerek, nihai
bir karar vermek durumunda kalırlar.
İlişkisi olmayanlar, bu süreçte karşılarına çıkacak ciddi ve kendinden emin bir kişiyle dünya evine girebilirler. Kısaca Satürn bizlere, kararsızlıktan uzak durmayı, partnerimizle ortak uyum ve
işbirliği içinde olmayı, hayatımızı düzgün bir şekilde geçirmek için
ciddi ve gerçekçi düşünmeyi öğretecektir. Bunu kabul edenler sağlam bir temel atarken, reddedenler tüm yıl boyunca zorlu bir dönem
geçirebilirler. Satürn gezegeninin etkisi altında hayallere, kendini
kandırmaya, olanı yok saymaya, sorumsuz davranmaya imkân yoktur. Ortaklık ilişkileri başta olmak üzere kariyeriniz, mesleki konumunuz, toplumsal itibarınızla ilgili konularda da etkili olacak bu seyir
esnasında her şey ciddi manada gözden geçirilmelidir. Sorunların
çözüme bağlanması için herkesin payına düşeni yapması lazımdır.
Sanat, hukuk, halkla ilişkiler meslek alanlarında ortaklıklar gündeme
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gelebilir. Geçerliliğini çoktan yitirmiş her şey teste tabi tutulur veya
yeniden ele alınarak düzene kavuşturabilir.
13 Ocak – 30 Mayıs tarihleri arasında Satürn gezegeni geri harekette olacaktır. Başta özel ilişkiniz olmak üzere çalışma hayatınızla
ilgili konularda gözden geçirmelerde bulunabilir. Aksayan noktaları
tespit edebilirsiniz. Bu gözden geçiriş esnasında dürüst yüzleşmelerde bulunmanız, bu dönemi gayet verimli bir şekilde geçirmenizi
sağlayabilir. Direncinizde hafif düşmeler olsa dahi sakın yılmayınız.
Gerçekçi hedefler belirleyerek yolunuzda ilerlemeye gayret ediniz.
Büyük Düşler, Gizli Fanteziler, İçinizdeki Sonsuzluk

Sevgili Koçlar, 18 Ocak 2010–22 Ocak 2011 tarihleri arasında,
Balık burcunda ilerlemeye başlayacak Jüpiter gezegeni, içinden çıkamadığınız sorunlarınızı, korku ve endişelerinizi, inancınızla yenebilmenizde destekleyicidir. Gizli düşmanlarınızdan korunmanız,
hayatı daha sakin ve kendinizden emin bir şekilde karşılamanız,
hangi konuda sorununuz varsa şifa bulmanız, arınmanız, şefkat ve
merhamet duygusuyla hareket etmeniz bu dönemde mümkündür.
Aşık olmak, aşkla kendinizden geçmek, gizli veya platonik ilişkiler yaşamak arzunuzun yükseleceği bu dönemde, gerçekçi düşünmeyi kesinlikle ihmal etmeyiniz. Bu tarihler arasında, sanatsal, mistik, felsefe,
soyut alanlarda başarılı çalışmalar verebilirsiniz. İlham gücünüz artar
ve yarım kalan tüm işlerinizi bitirebilirsiniz. Yardım severlik duygularınız şahlanabilir. İnsanlara gizlice yardımlarda bulunabilirsiniz.
Kendinizi geliştirici, hayata farklı pencerelerden bakmanızı sağlayıcı
çalışmalarda bulunabilirsiniz. Manevi duygularınız ve sezgileriniz
inanılmaz derecede artabilir. Gördüğünüz rüyalar gerçeğe yakındır.
Şaşırtıcı yönde ruhsal değişimler yaşayabilirsiniz.
Jüpiter gezegeni, 23 Temmuz–10 Eylül tarihleri arasında Koç
burcunda, 10 Eylül–17 Kasım Balık burcunda geri hareket yapacaktır. Geri hareketin iki ayrı burç üzerinde oluşması, hem dış dünyadaki girişimleriniz hem de geri planda yapılması gereken
düzenlemeleriniz için gözden geçirme zamanıdır. Doğaldır ki büyüme ve gelişmede durgunluklar göze çarpabilir. Bu tarihler arasında ben haklıyım, yaparım, benim dediğim doğru demek nasıl
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yanlışsa gerçeklerden kaçıp hayallere sığınmak, kendiniz geliştirmek
yerine kibirli davranmak da o denli hatalıdır. Geri hareketin burcunuzda ilerlediği süreçte davranışlarınızı kararlarınızı gözden geçirmeli, Balık burcunda ilerlediği zamanlarda ise geriye çekilerek
gözden geçirmelerde bulunmalısınız. Saptadıklarınızı 17 Kasım sonrası uygulayabilirsiniz.
Değişimin Ayak Sesleri

Sevgili Koçlar, Uranüs astrolojik yapısı gereği, değişimin işaretçisidir. Sizler açısından asıl önemli etkisi 2011 yılı itibariyle görülmeye başlayacaktır. Bu yıl, Haziran ve Temmuz aylarında kısa bir
süreliğine burcunuz üzerinde etkili olacak, daha sonra geri hareketle
tekrar şu anki konumu olan Balık burcunda yoluna devam edecek.
2010 yılı boyunca sezgilerinizin güçlenmesini, gizli yetenek ve özelliklerinizin açığa çıkmasını sağladığı gibi, inancınızı sorgulamanızda,
değişik yollar aracılığıyla kendinizi geliştirmenizde faydalı olacaktır.
Size düşen ideallerinize sahip çıkmak, bağımlılıklarınızın esiri olmamak, kendi yaşam yolunuzu belirlemek için gerçekçi düşünmektir.
Vizyon Arayışı

Sevgili Koçlar, Neptün gezegeninin Şubat 2012 yılına dek sürecek etkisi, gruplar, sanatsal organizasyonlar, medyatik faaliyetler,
liderlik gücünüzü ortaya koyabileceğiniz her alanda besleyici bir
enerjidir. Yalnız Neptün sisli bir etkiye sahiptir. Kurduğunuz bazı
dostluklar veya ilerlediğiniz yolda hayal kırıklıklarıyla karşılaşmanız
mümkündür. Örneğin zararlı alışkanlıklar edinebilir veya umutlarınızı yanlış kişiler uğruna harcayabilirsiniz. Bunun önüne geçmenin
yolu dikkatli seçimlerde bulunmak ve görmek istediğinizden çok, asıl
görünene odaklanmaktır. Bu enerji, hayallerinizi gerçeklik sınırları
içinde tutabildiğiniz sürece başarılı bir dönem geçirmenizi sağlayabilir. Sanatsal alanlar, mistik öğretiler, grup faaliyetleri, sinema ve tiyatro, fotoğrafçılık, tasarım gibi alanlarda başarılı çalışmalarda
bulunabilirsiniz.
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Mesleki Dönüşüm Zamanı

Sevgili Koçlar, Pluto oldukça ağır seyreden bir gezegendir. Etkileri oldukça geniş zamana dayanır. Bu nedenle değişim ve dönüşüm uzun yıllar içinde gerçekleşebilir. Oğlak burcunda ilerleyen
Pluto, 2024 yılına kadar bu pozisyonda kalacak ve sizlerin toplum
içindeki yerinizi ve mesleki anlamdaki değişiminizi gerçekleştirmeniz adına kimi aylarda zorlayacak kimi aylarda ise güçlendirici bir rol
oynayacaktır. Dikkat etmeniz gereken konu, gücünüzü yanlış alanlarda ve işinizle ilgili konularda baskıcı bir tavır takınarak kullanmamanız, etrafınızdaki insanlarla, otoritelerle iyi geçinmeye
çalışmanızdır. Ayrıca iş ilişkilerinde dikkatli olmalı, disiplinli ve sabırlı bir şekilde çalışmalısınız. Sabit fikirli olmak, her şeyde illa ben
demek, sürekli haklı olduğunuzu savunmak size zaman kaybettirebilir.

Aşk ve İlişkiler

O CA K

Sevgili Koçlar, Ocak ayı süresince etkili olacak enerjiler altında,
Aşk hayatınızla ilgili konularda kendinizi cömertçe ortaya koymakta
zorlanabilirsiniz. Bu zorluk doğal olarak gururlu ve kibirli davranışlar göstermenize neden olur. Gücünüzü göstermek için iki kat daha
fazla mücadele etmeniz gerekir. Yeni bir karar almak, eylemde bulunmak yerine eskiye ait durumları gözden geçirmek yararlıdır.
Çünkü aşkta kontrolü ele geçirmek ve yenilikte bulunmak oldukça
zordur. Bu nedenle enerjinizi boş yere tüketmeyiniz. İçinde bulunduğunuz şartlara göre hareket etmeye çalışınız. İlişkilerinizi ciddiyet
ve sorumluluk duygusu çerçevesinde düzenlemeniz gayet faydalıdır. Romantizm olgusundan uzak paylaşımların gündeme gelebileceği bu ay özellikle ciddi ilişkiler, olgun ve hoşgörülü paylaşımlar,
ileriye dönük düşünceler ön plandadır. Ayın ikinci yarısından sonra
arkadaşlık merkezli paylaşımlar artar. İlişkilerde bağlanma zorluğu,
sıra dışı hareket etme ihtiyacı, iki kişinin de birbirine karşı mesafe ko13
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yarak fazla kısıtlamadan beraberliği sürdürme isteği ön plandadır.
Cinsel arzular önemsenir. Fakat bunların kalıcılığı pek yoktur.
İş Hayatı, Kariyer ve Parasal Durum

Mesleki konularda gayet yoğun bir ay. Yenilik anlamındaki uygulamalar 15 Ocak tarihine kadar durdurulmalı, elinizdeki işleri bitirmeye çalışmalısınız. Gözden geçirdiğiniz plan ve projelerinizi,
eksiklerini tamamladığınız işlerinizi bu tarihten sonra yürürlüğe koyabilirsiniz. İlişkilerinize özellikle otorite konumunda bulunan kişilerle iletişiminize önem vermeli, ciddi bir şekilde çalışmalı, kendi
isteklerinizle toplumun sizden beklentileri arasındaki ince çizgiyi iyi
ayarlamalısınız. Toplumsal saygınlığınız, iş ortamındaki paylaşımlarınız gayet değerlidir. İşinize ne kadar önem verir ve sorumluluklarını ne kadar düzgün bir şekilde yerine getirirseniz o denli başarılı
olabilirsiniz. İş girişimlerinizde öncelikle yeteneklerinizi göz önüne
alarak seçimlerde bulunmalısınız. 15 Ocak tarihinde meydana gelecek Yeniay ve tutulma iş hayatını ön plana çıkarıcı ve kendinizi
gösterebilmenizi sağlayıcı özel bir kuvvettir. Ocak ayının sorumluluklarınız konusunda fazlasıyla baskın olduğunu söyleyebiliriz. Çok
çalışmak ve işinizi ön planda tutmak verimli bir ay geçirmenizde ön
koşuldur. Ay ortasına kadar maddi konularda otoritelerle aranızda
veya işverenlerinizin sizinle ilgili görüşmeleri söz konusudur. İlişkilerinizi ne kadar düzgün tutabilirseniz bu konuda arzularınıza kavuşmanız o kadar kolaylaşır. Maddi konularda ay ortasından sonraki
gelişmeler rahatlatıcıdır. Yeni alınan kararlar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar. Gruplarla temas, ekip çalışmaları, yeni ve farklı trendler, sanatsal konular, teknoloji ve bilim, arkadaşlıklar vasıtasıyla gelir
sahibi olmak mümkündür. Sosyal etkinliklere katılmak size ek gelir
sağlayabilir. Projeleriniz üzerine eğilmeye devam ediniz. Gelişmeler
yavaş olabilir, fakat ileri aşamada bunlar size maddi olarak geri dönecektir.
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Ocak Ayı Astrolojik Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler: 2-3-11-12-16-17-21-22-25-26-27
Zayıf Enerjili Günler: 1-6-7-13-14-15-30
Aşkta En Şanslı Günler: 2-3

Yeniay: 21-22
(Ay gezegeninin Koç burcunda olduğu günlerdir. Sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve
yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır.)

Dolunay: 6-7
(Ay gezegeninin Terazi burcundan geçtiği ve sizin burcunuzla
karşıtlık yaptığı günlerdir. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf
enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

Aşk ve İlişkiler

Ş U B AT

Sevgili Koçlar, Şubat ayı sosyal faaliyetler açısından gayet aktif
bir dönemdir. Arkadaşlıklar kurmaya heveslisinizdir. Değişik insanlarla tanışmak, çevrenizi geliştirmek arzusu duyabilirsiniz. Özellikle
akıllı, paylaşımcı, özgür düşünen kişiler dikkatinizi çekebilir, liderlik
gücünüzü girdiğiniz ortamlarda ifade etmekten hoşlanırsınız. Kısa
süreli aşk, flörtler bakımından yoğun olan bu ay, geleneksel düşünceler, kalıplar içinde hareket etmek yerine, hayatın tadını çıkarmaktan yana düşünebilirsiniz. Yalnız şunu belirtmeliyim ki, bu
beraberliklerin ciddiyete dönüşmesi oldukça zordur. Yükselişe geçen
egonuz doğal olarak istekleri konusunda dayatmalarda bulunacak
ve kalbinin arzularının yerine gelmesini isteyecektir. Bu tarihe kadar
ki paylaşımlarda, eski bir arkadaşlığın aşka dönüşmesi mümkün olduğu gibi, arkadaşlıkla başlayan bir ilişkinin aşka dönüşmesi de kolaydır. Değişik ortamlarda ilginç insanlarla tanışma olanağı
15
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bulacağınız bu dönemde, iki durum ortaya çıkabilir. Eğer ciddi ilişkinizde sorunlarınız varsa, bunları çözümlemek yerine, kısa süreli
kaçamak bir ilişki yaşamanız mümkündür. İkincisi iş sorunlarınız vardır. Hayat şartları sizi oldukça zorlamaktadır. Bu nedenle sosyal ilişkileriniz önem vererek biraz olsun rahatlamak isteyebilirsiniz. 11
Şubat sonrası enerjiler geri planda yaşanacak gizli ilişkileri göstermektedir. Aşık olduğunuzu düşünmeniz bile mümkündür. Fakat çok
dikkatli olmalısınız. Çünkü gördüğünüz bir serap olabilir.
İş Hayatı, Kariyer ve Parasal Durum

Mesleki konularda özellikle iş ortaklığınızla ilgili meselelerde veya
sözleşmelerinizle ilgili mevzularda sorunlar yaşanabileceği bu ay,
yenilenmek ve dönüşümde bulunmak oldukça güçtür. Yerleşik kurallar ve henüz yerine oturmamış durumlar tam olarak önünüzü görmekte zorlanmanıza neden olabilir. 10 Şubat tarihi itibariyle gerçekçi
bir şekilde durumları ele almanız, içinde bulunduğunuz sisteme göre
ayarlamalar yapmanız en doğrusudur. İşinizde sorunlarınız varsa,
bu tarih itibariyle girişimlerde bulunarak veya görüşmeler yaparak
kendinize yeni bir düzen kurmaya çalışabilirsiniz. Çalıştığınız sektördeki gelişmeler sizi direkt olarak ilgilendirebilir. Otorite konumundaki kişiler veya yaşamınız üzerinde söz sahibi olduğunu
düşünen kişiler tarafından engellenebilirsiniz. Söz gelimi iş ortaklığınızda problemler yaşanmaya başlar veya eşiniz iş konusunda size
baskı uygulayabilir. Hangi çeşit engel olursa olsun, gelişiminizin
önünde duvar oluşturabilir. Bir yandan sorumluluklarınız diğer yandan dış baskılar sizi oldukça rahatsız edebilir. Yapılması gereken tekrar her şeyi gözden geçirmek ve düzeltilmesi gerekenleri tespit
etmektir. Yaratıcı faaliyetler bu dönemde olumludur. Değişik insanlarla tanışabilir, çeşitli gruplarla temasa geçebilirsiniz. Fakat sözleşme
ve iş akdi gibi konularda dikkatli olmak gerekir. 10 Şubat tarihine
kadar gelir durumunuzda hareketlilik söz konusudur. Sanatsal konular, değişik ve sıra dışı çalışmalar size ek gelir sağlayabilir. Arkadaşlarınızdan destek görebilir ortak işlerden para kazanabilirsiniz.
Maddi konularda yenilikçi düşünmek ve ilişkilerinizi düzgün seyirde
sürdürmek faydalıdır. Yalnız hayatın güzellikleri, kalitesi ve eğlen16

