
‘ELEMENTLER’ ile ilgili yaptığım bir çeviriyi sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Eksik Element 

 

Tek bir gezegen tarafından ifade edilen element. Kişinin konsantre olduğu 

alanı betimler. Potansiyel nevrozların, baskının, problemin veya söz konusu 

planetin arketipsel konularının etrafında temellenmiş kompleksin bağlantı 

noktasıdır.Planetlerin arketiplerinin ne olduğunu biliyoruz. Mars, kızgınlık ve 

iddiacılık, Yang veya erkeksi enerji ve seksüel içgüdü (libido) ile ilgilidir. 

Satürn, otorite figürleri, yapı, baba ve benzeri konularla ilgilidir. Bunun ne 

şekilde tezahür ettiğini seansta müşterinize sorarak bulabilirsiniz. O size kendi 

hayatını anlatırken anlamı yakalayabilirsiniz.Bu tek (singleton) planet bir 

psişik, psikolojik vampir olabilir. Çok büyük ölçüde psişik enerjiyi yutar. Bu 

gezegenin içinde bulunduğu ev de vampirin kalesidir. Eksik element, 

singleton’dan daha da göze batıcı şekilde kendini ortaya koyar. Bu alanda 

büyük bir içsel yetersizlik hissedilir. Tekil olunca hiç değilse enerjinin 

odaklanacağı bir yer vardır; ne kadar abartılsa da o elementi temsil etmekle 

bir planet görevlendirilmiştir. Hiçbir gezegen içermeyen elementinse bu 

enerjiyi ifade edebileceği belli bir alan yoktur; bir arayış söz konusudur. Bu 

yüzden ifade edilemeyen element güçlü bir dinamizm ve farklılık oluşturur. 

Çünkü hepimizin içinde kendimizi bütünlemek için büyük bir açlık vardır; 

bütünlüğü hepimiz arzularız. Anlaşma yapmaya ve entegre olmaya 

yanaşmayan bu enerjiyi bir şekilde diğerleriyle bütünleştirmek isteriz veya 

tamamen görmezlikten geliriz. Ne de olsa huzursuzluk çıkaranı kimse arasına 

almak istemez. Ama o enerji oradadır ve biz onu görmezlikten geldikçe o 

kendini daha fazla görünür kılmaya çalışacaktır.Bu fonksiyonlar bizim 

kendimizi rahat hissetmediğimiz fonksiyonlardır. Biz kendimizi rahat 

hissetmediğimiz için de bu fonksiyondan kaçınmayı tercih edebiliriz. Bu 

durumda singleton veya sıfır olan element bizim psikolojik savunma 

mekanizmamız olarak görünür. Bu durumla baş etmek için beş mekanizmanın 

harekete geçmesini sayabilirim:-İnkar (denial)-Bastırma (repression)-Yansıtma 

(projection)-Yüceltme (sublimation) (Evet, seksüel duygularım olduğunu kabul 



edebilirim ama bunlar kilise çevresinde makbul olmayabilirler. Böylece onları 

dua, öğretim ve hayra yönelik işler kanalıyla yönetebilirim.)-Telafi ya da yerini 

doldurma (compensation) (ilgili alanda süper fonksiyonel olmak ya da üstün bir 

işlevsellik göstermek)Haritaya bakarak kişinin savunma mekanizmasını 

göremezsiniz. İnkar ve bastırma, astroloji seansında ele alınması en zor 

savunma mekanizmalarıdır; ancak terapi ile ortaya çıkarılabilirler.Toprak 

elementini ele aldığımızda genellikle kişinin vücuduyla ilgili bir problemi 

olduğu aklımıza gelir. Seksüalite ve tensellik önemli bir nokta haline gelir. 

Seksüalite, tensellik, dokunma, yemek ve oral tatminin tüm çeşitleri… Parayla, 

objelerle, şeylerle, toprakla, ağaçlarla, doğayla ilgilenmek..Genellikle ne 

zaman acıktıklarını bilmezler ve aniden halsiz hissederler ve adeta tıkınırlar ya 

da anoreksi olurlar. Çünkü bedenlerinden hoşlanmazlar, onunla rahat 

değillerdir. Ya da tam tersi aşırı kilolu olurlar. Çünkü asla doymazlar. Aynı şey 

seks, para, dokunma veya bir şeyin telafisi için de geçerlidir.Bu insan tıpkı 

Michelangelo gibi, dünyayla ilişkisini kesen bir heykeltıraş olabilir. Yani 

aslında eksik veya tekil element aynı zamanda kişinin sahip oldugu yeteneğin 

ve farklılığın bir ifade şekli haline gelebilir. Ben şahsen haritada böyle bir 

eksiklik veya tekillik gördüğüm zaman seviniyorum ve seansta işim çok 

kolaylaşıyor. Kişinin bu elementi nasıl ifade ettiğine yoğunlaşıyorum ve 

kendisindeki farklılığı üretken bir şekilde ortaya çıkarması için yol göstermeye 

çalışıyorum. Aynı şekilde T- Kare (fokal gezegen) için benzer bir yorum 

yapabilirim, bir de 29 derecede olan gezegenler ve haritada tek olan açı kalıbı 

için aynı yorumu yapabilirim. Yani bu konulara odaklanarak kişinin yeteneğini 

ve üretkenliğini odaklayacağı noktayı kolaylıkla tarif edebilirim. 

 

Çeviri;The Magic Thread , Richard Idemon, Samuel Weiser,INC / Derleme 

 


