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Elementi : Su
Özelligi : Hassas
Yönetici Gezegeni : Mars ve Plüton
Metali : Çelik ve demir
Ugurlu Günü : Sali
Ugurlu Sayisi : 9
Ugurlu Taslari : Opal, yakut, ametist, kuartz
Ugurlu Renkleri : Canli kirmizi, siyah
Ugurlu Çiçekleri : Kirmizi karanfil, hanimeli
Ugurlu Kokulari : Misk, manolya
Ugurlu Müzik : Marslar ve tempolu melodiler
En Belirli Özelligi : Kararlilik
En Büyük Ideali : Zenginlik
En Büyük Hatasi : Merhametsizlik
En Büyük Arzusu : Ömür boyu güven
En Büyük Yetenegi : Ticaret ve yöneticilik

Akrep'ler kendi burçlarina gösterilen tepkiden bikmislardir. Onlarin acimasiz ve tehlikeli oluslari varsayimi yanlistir. Ancak
savunurken
bu
özelliklerini
ortaya
çikarabilir.
Akrep
tedbili
kiyafetle
dolasmaktan
hoslanir.
Gözlerine bakin. Yesil, mavi, kahverengi, siyah olabilir; ancak bu gözler, büyüleyici bir israrla, delip geçici bakislarla bakar.
Her seferinde size böyle israrla bakacaktir. Akrep'in gözleri, sanki ruhunuzu delip geçercesine, acimasizca, içinizin
derinliklerine bakar. Ses tonu kadife gibi yumusak, kisik ve son derece etkileyicidir. Konusmasi ya agir ve ölçülü ya da güçlü
ve kesik kesik olabilir. Ancak kendisini asla küçümsemez. Akrep kesinlikle gurur sahibi bir insandir. Ne oldugunu ne
olmadigini çok iyi bilir. Hakaretler bir kulagindan girer digerinden çikar, komplimanlar onu yerinden bir santim oynatmaz.
Baskalarinin, kusurlarini ve erdemlerini sayip dökmelerine ihtiyaci yoktur. En iyi sekilde övgülerinizi sükunetle kabul eder, en
kötü olasilikla, sizin niyetinizden kuskuya düser. Dogumunda aldigi agir yildiz etkileriyle huzursuz biri olan Kasim dogumlu
bazi insanlar vardir. Çok az sayida sinirli Akrep'e rastlarsiniz. Çogunun güçlü fiziksel yapilari vardir. Yüzleri göze çarpacak
kadar büyük ve keskin hatlari vardir, açik bir sekilde anlamlidir, burun oldukça büyük, bazen gaga biçimindedir. Genellikle
yüz çok solgun, neredeyse yari saydamdir, kaslari kalin ve burun köprüsünün, üstünde birbirine örülmüs görünümündedir.
Akrep'in varliginda, kendisini ele veren elektrikli bir canlilik vardir. Ne kadar sakin olmaya çalirsa çalissin, böylesine bir
canlilik gözlerden gizlenemez. Erkeklerin bacaklari ve kollari, çogunlukla kizilimsi tonda, tüylerle kaplidir. Akreplerin çogunun
saçlari ve gözleri koyu renktir. Böylesine üstün bir kisiligi kiskanmak gerekir. Duygulari ne kadar alt üst olursa olsun, bunlarin
Akrep'in o donmus hareketsiz yüzüne yansidigini çok nadiren görürsünüz. Bu insanlar gururlu ve bilinçli olarak yüzlerinde
bos bir ifade tasirlar. Onlar yüzlerine duragan olmayi emrederler, yüzleri de bu emre itaat eder. Tebessümler ender görülür
ama içtendir. O hiçbir zaman utanip, çekinmeyecek veya gururlanarak kabarmayacaktir. Her zaman en üst düzeyde tepki
gösterir; çünkü sizin karakterinizi ve niyetinizi amansizca incelemek, ayni zamanda kendi gizemini korumak Akrep'in
sanatidir, ve o bunun ustasidir. Çabuk hareket eden ve konusan, açik ve dostça davranislari olan belirli bir Akrep tipi
oldugunu önemle hatirlamak gerekir. Sert ve kararlidir. Belki biraz da tehlikelidir, çünkü aslini gizlemektedir ve sizi
yaniltmaktadir. Ona tamamiyla zararsiz bir insanmis gibi davranin, atesle oynadiginizi anlarsiniz. Bütün Akrep'lere karsi
dikkatli olun. Eger hassas bir insansaniz, onun fikirlerini ve ögüdünü sormayin. Çiplak ve aci gerçegi ögrenirsiniz. Ona
sorarsaniz söyler; sahte komplimanlar yapmaz. Onun düsmanlari bile ona kinle dolu da olsa, saygi duyarlar ve açikça
meydan okumamaya dikkat ederler. Yine de, bu insanlarda sik sik görülen bir tatlilik vardir; hasta veya mutsuz insanlara
müsfik bir yakinlik gösterirler. Akrep'in dokunusu serin ve yumusak oldugu gibi, yakici da olabilir. Asla, depresyon kuyusunun
yapiskan derinliklerine kadar düsmez. Hiçbir seyden korkmazlar. Siradan bir Akrep, fiziksel acilardan ve fakirlikten, magrur
kisilerin saygisizligina ve alayina kadar herseye cesaretle gögüs gerer ve her felaketin üstesinden gelmek için sahip oldugu
ruhsal güce sonuna kadar güvenir. Dostlarina son derece baglidir. Akrep kendisine verilen bir armagani veya yapilan bir
iyiligi asla unutmaz ve cömertçe karsilik verir. Bunun aksine, kendisine çektirilen bir aciyi veya yapilan bir haksizligi da
unutmaz ve buna verilecek karsiligin çetin yollari vardir. O, düsmani tamamiyla yok etmek, ya da en azindan ona üstün
gelmek zorundadir. Nasil öç alacagini hesap eder. Akrep her seyi söyleyip yaptiktan sonra, savunmasiz birine zarar verdigi
için utanç duyar. Saglik durumu, onun tipik karakterini yansitir. Asiriliklarla, melankoli veya fazla çalismayla kendi bünyesini
mahvedebilir. Ama kendi iradesiyle onu önemli bir hastaliktan da döndürebilir. Çok az hasta olurlar. Olursa da ciddi bir
hastaliga yakalanir. Uzun bir dinlenme, davranisini degistirme, alev alev içini yakan gücenikligi birakarak, huzur içinde
durumu kabul etme, en iyi tedavi yoludur. Akrep, dinle derinden ilgilenir, yasam ve ölümle ilgili bütün konulara büyük merak
duyar, sekse ihtirasli bir ilgi besler ve reform arzusu onu siddetle çeker. Kendini aile baglarina ve askina adamistir.
Çocuklarini sefkatle korur. O ya aziz ya da bir günahkardir. Ihtiraslarini açikça hiçbir zaman belli etmez. Kesinlikle kontrolü
ele alir. Eger gerçekten istiyorsa, istedigi sey kesinlikle hayal olmaktan çikacaktir. Pluto'nun karanlik, sihirli ve gizemli gücü;
sogukkanli, dikkatli, kararli bir gayretle arzularini gerçege dönüstürür. Akrep, hayatin ve ölümün sirlarini bilerek ve eger
isterse her ikisini de fethetmek yetenegiyle dogmustur. Eski sirlar onun parlak zekasini büyürler.

