lakáshoroszkóp
A január asztrológiai jegye a Bak

A Bak otthona
Komoly, céltudatos, határozott, mégis kellő derűvel néz az életre, fanyar humora megnevetett bárkit. Szeret és akar is dolgozni, de nem
az a célja, hogy elérje a csillagokat, hatalma legyen, a létbiztonság
és egzisztencia megteremtése az elsődleges. Természetesen szeretne sok pénzt keresni, azonban nem rugaszkodik el a valóságtól,

Igaz, hogy nincs sok bútor és tárgy a Bak otthonában, azonban

tárgyilagosan és racionálisan szemléli az előtte álló lehetőségeket.

ami van, az mind minőségi darab. Inkább vár pár hónapot és meg-

Az akadályok nem ijesztik meg, amit elhatározott, azt véghez is

veszi azt a szekrénysort, ami tényleg befogadja az összes könyvét,

viszi. Ellentétben a Nyilassal, a Bak tudja mi az alázat, elismeri

minthogy megvegye az első útjába kerülő darabot.

az élet íratlan szabályait, és azok szerint igyekszik élni. Optimista

Megfontoltan vásárol, előre tervez, és meg is valósítja azt. A ve-

vagy pesszimista? Önmaga szerint optimista, külső szemlélőnek

zérgondolat: legyen valóban használható a bútor, mindenképpen

egyértelműen pesszimista. Mindig előre gondolkozik, számol

praktikus, nem túl drága, nem túl olcsó, minőségi!

azzal is, ami nem várható, egyfajta védekező mechanizmussal

Otthona mindig rendezett, tiszta, vendégvárásra alkalmas, mint

ruházták őt fel a csillagok, hogy ne csalódjon akkorát. Hihetetlen

egy bútorbolt bemutatóterme. Igényes, választékos stílusú tárgyak-

önfegyelme szívós testtel és lélekkel párosul. A biztonság iránti

kal találkozhatunk, amelyek összhangban vannak egymással.

vágya az érzelmek tekintetében is megvan, ezért a hosszú távú

Szemet gyönyörködtető sok-sok régiséget gyűjt maga köré,

kapcsolatokat részesíti előnyben, ahol minden percben őszintén

amelyeken mindenkinek megakad a szeme. A Bak összegyűjti

önmaga lehet. Intelligens, azonban lustasága felülkerekedik,

az összes családi ereklyét, és azokat piedesztálra emeli. Lehet egy

amint eléri a megcélzott szintet, így a legnagyobb babérok nem

tíz évvel ezelőtti karóra is vitrinbe helyezve, ha valami kedves

számára teremnek. Társaságban ő lehetne a középpont, de inkább
visszahúzódik, nem vágyik reflektorfénybe. Ezt a fajta szerénységét csak kevesen veszik észre, meg azt is, hogy valójában vajra
lehetne kenni. A legtöbben zsugorinak, karrieristának, hűvös,
mégis barátságos személyiségnek tartják.
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emlék kapcsolódik hozzá. Nyaralásaiból meghökkentő tárgyakkal térhet haza, olyat vesz meg, ami senki másnak nem kellene:
vagy annyira extrém, vagy annyira giccses.
Imádja a retro stílust, és szívesen elegyíti az antik hangulattal.
Sötét színek nem jellemzik, a napfény igen nagy barátja. A fehér
közel áll hozzá, és ha mondjuk sárgával vagy barnával megszüA Bak élettere Mindig meggon-

letnek a tört színek, abban a Bak kedvét leli. Karakteresen csíkos,

dolja, mire adja ki a pénzét! Ott-

pöttyös textíliák nem léphetik át a küszöböt, csak a visszafogott

hona nem szenved hiányt sem-

drapériák, máshoz ő túl konzervatív.

miben, mégis: nem lehet nem
észrevenni, hogy csakis a min-

szöveg Tóth Erzsébet styling Szabó-Vedress Krisztina

dennapjaihoz szükséges legnélkülözhetetlenebb bútorokkal
rendezi be. A párkapcsolatban
élő Bak otthona mindig változáson megy keresztül. Eljön az a
pont, amikor elkezd engedni,
és hagyja bővülni a berendezést, azonban kedvesét észrevétlenül formálja át a maga képére, aki egyre elégedettebbé
válik a minimalista Bak mellett.
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