
 

• Elementi : Hava  

• Özelligi : Dogrucu  

• Yönetici Gezegeni : Venüs  

• Metali : Bakir  

• Ugurlu Günü : Cuma  

• Ugurlu Sayisi : 6  

• Ugurlu Tasi : Opal  

• Ugurlu Renkleri : Açik pembe, mavi, turkuaz  

• Ugurlu Çiçekleri : Unutma beni, pembe krizantem  

• Ugurlu Kokulari : Gardenya, yasemin, orkide  

• Ugurlu Müzik : Romantik parçalar  

• En Belirli Özelligi : Saygi  

• En Büyük Ideali : Mükemmel dostluk  

• En Büyük Hatasi : Kendini begenme  

• En Büyük Arzusu : Degerinin bilinmesi  

• En Büyük Yetenegi : Ticaret ve alisveris  

 

 

Terazi'ler kaba olmaktan nefret ederler. Onlar son derece zekidir ve ayni zamanda inanilmaz derecede saf ve 
kolay aldatilir insanlardir. Konusmaktan kulaklarinizi sagir ederler, ancak kendileri de çok iyi dinleyicilerdir. 
 
Nadiren telas ve acele ederler. Terazi'nin amaci denge saglamaktir. O dengeli olmasinin yani sira kimi zaman, 
sinir bozucu, kavgaci, inatçi, huzursuz, üzüntülü, saskin bir insan olabilir.  
 
Kadinlar hemen hemen hiç degismez sekilde güzel, erkekler de genellikle yakisiklidir. Yüzünde yumusak, beyaz 
bulut gibi bir tebessüm olmayan Terazi'ye asla rastlayamazsiniz.  
 
Bu insanlar uyum ararlar; ancak buna ragmen pekçogu gereginden fazla yiyerek, içerek ve ask yaparak bütün 
dengeyi altüst ederler ve böylece uyum konusu da bir yana atilmis olur.  
 
Taskin bir duygusallikla aglayabilir, sonra birden bire alayci biri olurlar, sonra da bahardaki ilk ardiç kusu kadar 
parlak ve neseli biri olup çikarlar. Bu asla Terazi'nin çift karakterli oldugunu göstermez. Terazi'lerin duygularinda 
derin bir zenginlik vardir.  
 
Ruh sagliklarini iç güdüleriyle, ruhsal ve fiziksel sagliklarini iyi korurlar.  
 
Terazi'nin karakteri esit ölçülerde iyilik, kibarlik, kötü bir kavgacilik, boyun egmeyen bir inatçilik, filozofça bir mantik 
ve kararsizliktan olmustur.  
 
Tüm sürekli, mantikli tartismalar boyunca Terazi hep adil kalmaya çalisacaktir. Bütün tartismalar sirasinda olumlu 
bir insani bile çileden çikarabilir. Bu davranis Terazi'nin kendisini de bir kararsizliga sürükleyebilir. O'nun bütün 
taraflari görme, sinirleri yatistirma ve öfkeli insanlari sakinlestirme yetenegi kendisini iyi arabulucu yapabilir.  
 
Karar verirken aceleye getirilmekten ve itilmekten de hiç hoslanmazlar. Onlar is konusunda son derece 
dürüsttürler ve hiç dikkatsiz davranmazlar. Sanatin etkisinde kalmayan Terazi'ye çok az rastlanir. Onun parlak 
zekasi ve sevgiyle dolu kalbi arasinda kusursuz bir uyum vardir. 

 


