
 

• Elementi : Toprak  
• Özelligi : Duygusal  
• Yönetici Gezegeni : Venüs  

• Metali : Bakir  
• Ugurlu Günü : Cuma  
• Ugurlu Sayisi : 6  
• Ugurlu Tasi : Zümrüt  
• Ugurlu Renkleri : Pembe, açik mavi, krem rengi  
• Ugurlu Çiçekleri : Kirmizi gül, pembe karanfil  
• Ugurlu Kokulari : Karanfil, müge, elma çiçegi  
• Ugurlu Müzik : Senfoniler ve klasik müzik  
• En Belirli Özelligi : Dirençlilik  
• En Büyük Ideali : Ünlü olmak  
• En Büyük Hatasi : Inat  
• En Büyük Arzusu : Büyük servet edinmek  
• En Büyük Yetenegi : Güzel sanatlar 

 

 

Tipik bir Boga ihtiyatli hareket etmeyi ve düsünüp tasinarak konusmayi tercih eder. 
Boga saglamdir, degismez ve asla sükunetini bozmaz.  
Onlar nadiren karsisindakinin canini yakacak bir hareket yapar. O sadece herkesin kendisini rahat birakmasini 
ister. Üzerinde bir baski hissettigi an inatçi olur ama bir Boga'ya inatçi oldugunu söylemenin hiçbir yarari 
yoktur, çünkü o bu defa inatçi olmadigi yolunda inat edecektir. 
Boga'nin öfkesi nadiren kabarir, ama birden çileden çikinca yolunun üstüne çikan herseyi ezer geçer! Bazilari o 
kadar kontrollüdür ki, tüm yasamlari boyunca bir ya da iki kez saldiriya geçerler. 
Bu burçta dogan kadinlar, ele avuca sigmaz, bakislari sakin, berrak ve gene de sabittir. 
Erkeklere gelince; boyun oldukça kalin ve adeleli, omuzlar, gögüs ve arka, her üçü de genis ve güçlüdür. Kisa 
ya da uzun olsun bütün vücut orantilidir. Kulaklar genellikle küçük ve basa dogru yatiktir. 
Yemek yerken lokmalari yavas yavas çignerler ve genelde kusursuz bir sindirim sistemleri vardir. Alinlarinin tam 
ortasina düsen bir tutam saç veya bir bukle dikkatinizi çekebilir. Genellikle saçlari kivircik ve dalgalidir.  
Boga karsi cinse büyük bir ilgi duyar ama onun oyunlari içinde, herhangi bir zevkin pesine saldirganca düsmek 
yoktur.  
Boga pek az üzülür, sinirlenir ve tirnaklarini yer. Isler istedigi gibi gitmeyince somurtup düsüncelere dalabilir, 
ama sinirli bir tip degildir.  
Boga insanlari, tipik ev kedileridir. O topraga yakindir ve eninde sonunda bir gün o ya da bu sekilde toprak 
duygusuna yakalanacaktir.  
Vasat bir Boga, güçlü bir yapiya sahip olarak, fevkalade sagliklidir. 
Hastaliklarinin baslica nedenlerinden biri temiz hava almamasi ve egzersiz yapmamasidir.  
Boga'nin istahini kaçiran pek az sey vardir. Ayni ögünde, hiçbir hazimsizlik eseri göstermeden, genellikle biber 
kizartmasindan çikolatali pastaya, eksi tursulara ve salgamlara kadar herseyi yiyebilir. Pirzola ve biftekler en 
sevdigi yemeklerdir ve onlari silip süpürmeye bayilir.  
Bogalar kaba, saba, çarpici komediye gülmekten kirilir. Çogu ince mizahi kavrayamaz. Bu insanlar çok nadiren 
gerçekten zalim ve kirici olurlar.  
Boga ve parasi birbirinden nadiren ayrilir. Parayla birlikte güç birikimi de yapmak isterler. Ama cimri degildir.  
Güzel resimler ve senfoniler onlari derinden etkiler. Müzik her zaman su ya da bu sekilde yasamlarini etkiler; 
resim yapmak çogunlukla hobileri veya meslekleridir. 
Fikirleri her zaman makuldür.  
Onun evi kalesidir ve hiç kimsenin onun huzurunu bozmasina izin vermez 

 


