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KOVA BURCU
(21 OCAK - 19 ŞUBAT)
Üçlü Gurubu: Hava
Dörtlü Gurubu: Sabit-Değişmez
Kutupsallığı: Erkeksi
Yönetici Gezegen: Satürün ve Uranüs γ η
Yaradılış özelliği yenilik getirmek, dikkatli olmaktır.

Kişisel özellikleri: Yaratıcılık ve ilerici bir dünya görüşü aracılığı ile artmış bir etkinlik; sezginin
özgünlüğü ile belirleyicilik kazanma. Böylece özgün, gelenekçi olmayan, ilerici fikirler ve düşünceler,
katılımcılıktan çok alışılmışın dışında, müstesna, acaip, karmaşık, çelişik, gözlemci; başkalarını şaşırtmak
yeteneğine sahip, idealist, reformcu, teorisyen; kişilerden çok gurupların cazibesine kapılır; düşüncelerini
gizli tutar.

Mizacı: Objektif, ilgilerini dışa yöneltir, dışa dönüklüğe eğilim.
Düşünce tipi: Yoğunluk, azim, sabitlik, alışkanlıklara yatkınlık, direşkenlik, uyuşmaz, katı.
Ruh hali: Etkileşim, gevşeklik, karşılıklılık arzusu, katılımcılık, yaklaşılabilirlik.
Olumlu uyarılara tepki: İlerici, dikkatli, tarafsız, idealist, hayal gücü olan, bağımsız, sezgi gücü
olan, öğrenmeye meraklı, hizmete hazır, meraklı, alışılmışın dışında bir kişilik.
Olumsuz baskılara tepki: Patavatsız, aykırı, bildiğini okuyan, kestirip atan, güvenilmez, acayip,
alıngan, beklenmedik, kararsız, insanlara sokulmayan, soğuk ve duygusuz, nezaketsiz, pasaklı.
Kova, hava gurubu ve yapı olarak sabit olan erkeksi bir burçtur. Bazı kimselerin kafası biraz karışır
çünkü Kovanın yıldız sembolü bir kaptan su döken bir adamdır, ama buna rağmen bu bir su gurubu değil
bir Hava gurubudur. Bu erkeksi, Değişmez Hava karışımı, fikirler aleminde kendini rahat hisseden inatçı ve
kararlı bir kişiliğe doğru gider ama doğal yapılarının eğitimi ve duygusal yönü ile uğraşmak onlara zor
gelebilir.
Kovalar, bağımsız ve oldukça acayiptirler. Kendi ritimleri ile yürürler ve kendi kurallarını yaşarlar. Aynı
zamanda kendi çevrelerindeki kişilerinde onların alanlarının tadını çıkarmalarına ve onlarla özdeşleşmelerine
izin vermelerine rağmen kendi fikirlerinin doğru olduğuna inanmışlardır. Bu kişiler, bir dereceye kadar,
çevrelerinde olabilecek her hangi bir oyalayıcı etkene rağmen, yoğunlaşma yeteneğine sahip olduklarından,
seçtikleri alanda genellikle çok başarılı olurlar. Onlar, özellikle fikir aleminde son derece yaratıcıdırlar ve
şeylerin tartışılacağı en iyi kimseler olmalarına rağmen bazıları kendi görevlerini sonuçlandırma
becerisinden yoksundurlar. Kovalar zeki, dost canlısı, sevecen ve insancıldırlar ve mümkün olan en iyi
arkadaşlardırlar. Onlar çipleri kapalı iken gerçekten de güvenilir olup olmadıkları pek açık değildir, çünkü
onlar kendi adlarına başkalarının yaşamlarını yaşama ihtiyacının üzerine çok fazla bir güç ile
yoğunlaşmışlardır. Onlar, insanlık için idealler vaaz eden ama kendine gelince oldukça farklı kurallar içinde
yaşayan politikacılara benzeyebilirler. Kovalar harika öğretmenler olurlar çünkü onlar konularındaki
cazibeyi başkalarına naklederler ve onlar yetenek geliştirmeyi severler. Bununla beraber, bu kişiler rekabeti,
sevmezler ve birileri onları kendi oyunlarında yetişip geçer gibi olursa, ileri derecede rahatsız olurlar.
Kovaların, kişisel olmayan ve hatta bazen patavatsız gibi görünebilen duygusuz ve aykırı bir tavırları
vardır; bununla beraber, pek çok dostları için, sıkıcı duygusallıklarından çok düşüncelerindeki berraklık
değer taşır. Bu kişiler herhangi bir teknik konuda merakları kolayca harekete geçen mucitler ve
yenilikçilerdirler. Pek çok konuda çok iyidirler ve ruhsal durumları, uygun olduğundan pratik olarak elleri
ile her türlü şeyi yapabilirler. Sabit fikirleri olabilir buna rağmen mantıklı tartışmalara her zaman tepki
vereceklerdir ve başkalarının fikirlerine hoşgörü gösterirler. Kovalar asla ırkçı veya şövenist olmazlar, çünkü
onlar dünya ve onun üzerinde yaşayan herkese hayrandırlar. Pek çok Kova, hasta veya bağımlı hayvanların
bakımını büyük bir adanmışlıkla üstlenen hayvan severlerdir. Bu kişiler otorite sembollerinden korkmazlar

ve diğer çok güçlü kişilerden ender olarak etkilenirler. Takip etmezler ve öncülük etmeyebilirler; her
zaman kendi yollarını takip etmeyi tercih ederler. Pek çok Kova kendine bir meşgale edinmiştir, sanatçı,
yazar ve mucit gibi çalışırlar. Diğerleri sevdikleri bir iş bulurlar ve ona yıllarca aşırı derecede hırslı
görünmeyerek sıkıca sarılırlar, derken gidişatı aniden tamamı ile değiştirecekler, tamamı ile değişik bir
çalışma çizgisine gireceklerdir. Kovalara özel bir meslek söyleyebilmek mümkün değildir - Kovalar hemen
her meslekte başarılı olurlar. Bağlantı, onların yaptıkları şey ile tutkuyla ilgilenmeleri ve çalışmalarının
sonuçları ile gerçekten ilgilenmeleridir.
Kovalar yakın kişisel, ilişkilerde genellikle çok başarılıdırlar. Onların yetenekli, hoşgörülü ve dolu dolu
yaşamı olan bir eş seçmeye ihtiyaçları vardır. Onlar zayıf veya aşırı duygusal tiplerle birlikte
yaşayamamalarına rağmen, söylemek gerekirse sıklıkla kendilerini duygulandıracak olan kişilerce
cezbedilirler. Bu kişiler birlikte yaşayacakları kişiyi tam doğru olarak bulmadan önce bir veya iki ilişki
tecrübesine sahip olabilirler, ama bir kez bunu yaptıktan sonra eşlerine sıkı sıkı sarılırlar. Bir Kovanın
sadakatsiz olduğu nerede ise hiç duyulmamıştır ve bu giderek tamamen yalanlar söylemek veya onursuz bir
ilişki yaşamanın aleyhine dönüşür. Eğer kendilerinin eşlerinden başka birisine karşı daha fazla ilgi
duyduklarını fark ederlerse, bu her iki ilişkininde kaybedilmesi anlamına gelse bile, bu konuda tamamı ile
açık açık davranacaklardır. Bu kişiler eğer ciddi bir şekilde mutsuz iseler, yaşam şekillerini tamamen
değiştirirler. Kovalar, aniden kalkıp gidebilme ve ufak tefek ev işleri listesine bağlanmama ihtiyacında
olduklarından günlük aile yaşamında pek fazla sorumluluk alamazlar.
Bir ebeveyn olarak, Kovalar çocuklarının yetenek ve akıllarını geliştirmek için mümkün olan her olanağı
vereceklerdir. Çocuğun ilgi duyduğu konunun ne olduğunun hiçbir önemi olmadan, Kova ebeveyni her
zaman onun arkasında olacaktır. Bir Kovaya, mutsuz bir çocukla uğraşmak zor gelebilir çünkü duygusal
sorunlarda geri çekilir ve onlarla nasıl baş edeceğini kavrayamaz. Bir miktar Kova hiç çocuk sahibi
olmamayı seçerler çünkü onlarla uğraşmayı zor bulacaklarını bilirler. Diğerleri çocuk sahibi olur ve diğer
ebeveyni veya herhangi birini onları yetiştirmek için bırakıp, her hangi bir şekilde onlardan uzaklara
sürüklenir görünürler.

