
 

• Elementi : Ates  
• Özelligi : Sezgi  
• Yönetici Gezegeni : Pluto ve Mars  
• Metali : Demir  
• Ugurlu Günü : Sali  
• Ugurlu Sayisi : 9  
• Ugurlu Tasi : Pirlanta, beyaz safir, yakut  
• Ugurlu Renkleri : Ates kirmizisi, nar çiçegi  
• Ugurlu Çiçekleri : Lale, gelincik, papatya  
• Ugurlu Kokulari : Manolya, lavanta çiçegi, itir  
• Ugurlu Müzik : Hizli tempolu parçalar  
• En Belirli Özelligi : Cesaret  
• En Büyük Ideali : Zafer  
• En Büyük Hatasi : Acelecilik  
• En Büyük Arzusu : Liderlik  
• En Büyük Yetenegi : Yönetim iliskileri  

 

 

Son günlerde, zorlu tavirlari ve güleryüzüyle olaganüstü dostça davranan biriyle tanistiniz mi? Tanri yardimciniz olsun. 
Herhalde bir Koç size el koymus olmali. Özellikle, sohbet sirasinda konusmayi yönlendirmekte biraz sikinti çektinizse... 
Kadin olsun, erkek olsun, bu insanlar nerede bir haksizlik oldugunu hissetseler orada savasa girisirler. Fikirlerini yüksek 
sesle söylemekten de hiç çekinmezler. Sonradan pisman olabilir ama öfke aninda gözü hiçbir seyi görmez. 
Koç, burçlar aleminin ilk yildizidir ve dogumu temsil eder. Koç, sadece kendisinin bilincindedir. O, burçlar aleminin 
büyümeyen bebegidir. Kendi ihtiyaçlari herseyden önce gelir. Bir Koç insani aklina birsey geldigi zaman ya da aklindan 
birsey çikarmak istedigi vakit, saat kaç olursa olsun (sabahin ilk saatleri ya da gecenin bir yarisi) hiç tereddüt etmeden sizi 
çagiracaktir. Bir sey istiyorsa onu mutlaka alacaktir. Üstündeki masumiyet saldirganligini yumusatir. Koç'ta seytanca 
fesatligin zerresi bile yoktur ve yasami boyunca da böyle kalir. Sonsuza kadar sevdigi insanlara bütün kalbiyle inanir. Her 
zaman düser ve kalkip ayni seyi tekrar dener. Kafasinda toplanan kuskular, biri çikip da kendisine iyi davraninca hemen yok 
olur.  
Inanilmaz hayaller kurar ve asla yalan söylemez. Karsinizda gördügünüz insan ne ise O'dur. Onda gizli ya da karisik hiçbir 
sey yoktur. Tipki bir bebek gibi çabuk kirilir ve çaresizdir.  Koç'u dis görünüsünden tanimak çok kolaydir. Koç insanlarinin 
kararli ve keskin çizgili yüzleri vardir. Pek ender olarak yumusak ve belirsiz olurlar. Belirgin kaslari çogunlukla, Koç isaretini 
meydana getirecek sekilde, burnun dar köprüsü üstünde birlesirler. Basta ve yüzde bir ben veya bir iz farkedebilirsiniz; 
günes vurdugu zaman saçlarin kizila çaldigini ve yüzün normalden daha renkli oldugunu görürsünüz. Normal olarak genis 
omuzlu ve yürürken gövdeleri hafifçe öne dogru egilir, baslari ileridedir, konusurken de öyle. Hemen hemen her zaman 
büyük bir telas içindedirler. Kemik yapilari iyi ve güçlüdür. Duruslari üstün egolarini ve kendilerine duyduklari güveni yansitir.  
Koç nadiren sinirli bir sekilde bakislarini odada gezdirir. Öyle yaptigi zaman artik sizinle konusmak istemiyor demektir. Baska 
bir sey dikkatini çekmis ve sizi unutmustur. Söylediklerinize de dikkat etmiyordur. Sakin gücenmeyin! Koç hiç kuskusuz 
seçtigi meslegin veya kendi hesabina kurdugu isin en yüksek mevkiinde olacaktir. Koç dobra bir insandir. Içtenlik ve 
dürüstlük Koç'un önde gelen özellikleridir. Ancak, bazilari dengesizdir ve çocukça bir sorumsuzluk içindedir. Ince hesaplar 
yapamamasi nedeniyle, ustalikli stratejik hileler yapmak bu insanlar için imkansizdir. Koç'larin çogu kendilerinden çok 
baskalari için servet yapar. Herkes kadar o da paradan hoslanir, ancak övgü ve ünden biraz daha fazla haz alir. Merih 
insanlari çogunlukla müthis öfkeli olmakla suçlanirlar. Aslinda öyledirler; ama öfkeleri çabuk geçer. Bir kez öfkeyi yendikleri 
zaman genellikle üzüntü konusu gömülür, unutulup gider... Koç insani kisilere pek öfkelenmez. Kivilcim yagmuruna 
tutulabilirsiniz, ancak atesi aslinda tahammül edemedigi bir fikre ve duruma karsi açmistir.  Insanda sok yaratan küstahligina 
ragmen, Koç bir yerde, sosyal zerafet örnegi de olabilir. Kesinlikle bilmedigi konularda, heyecanli ve ilgili tavirlarla saatlerce 
konusabilir.  
Bir realist ve ayni zamanda kararli bir idealist olan Koç, çogunlukla duygusal davranislara karsidir. Son olarak Koç'larin en 
önemli özelliklerinden birine deginmek istiyoruz; onlar muhalefeti çok severler, öyle ki, aslinda akillarina yatan bir konu bile 
olsa, isin mutlaka karsi çikacak bir yönünü yakalamakta ve buna muhalefet etmekte üstlerine yoktur. 

 


