lakáshoroszkóp
A május asztrológiai jegye a Bika

A Bika otthona

Tágas terekre van szükségük a Bika csillagjegyűeknek. Nagyságmániásak, szeretnek villogni, pontosan emiatt szívesen hívnak meg másokat
otthonukba. Kedvelik a társasági összejöveteleket.
Nem kertészkedős típusok – nincs idejük ilyesmire –, ezért ezt ellen-

A Bikák talán a legmegfontoltabb csillagjegyűek közé tartoznak,

súlyozva használják előszeretettel a zöld színvilágot.

alaposan mérlegelnek, mielőtt elhatározásra jutnak. Célratörő

A Bika otthona mesél életének fontosabb momentumairól. Ha körbené-

határozottságuk jó adag makacssággal párosul. Nem kedvelik

zünk otthonukban, rájöhetünk, hogy minden egyes tárgyban ők maguk

a változásokat, a megszokott emberek között, a megszokott kör-

is benne vannak, minden tárgy egy külön történetet mesél el életük egy

nyezetben érzik a legjobban magukat, mégis nyitottak a világra.

szakaszáról.

Könnyen dühbe gurulhatnak, és keményen kiállnak mindenért,

Igyekeznek értékes tárgyakkal berendezni az otthonukat, fontos szá-

ami igazán fontos számukra. Szeretnek hódítani lenyűgöző szemé-

mukra, hogy egy egyszerű asztalnak is legyen története, ezért szívesen

lyiségükkel, idegenek előtt sem jönnek zavarba, talán még inspi-

vesznek el a régiségek világában, rendezik be otthonukat letűnt korok

rálja is őket. Mindenkivel könnyen megtalálják a közös hangot.

tárgyaival. Minden részletre hangsúlyt fektetnek a legapróbb berendezési tárgyaktól a legnagyobbakig. Szépérzékük fejlett, a látható művészet
megjelenik mindenhol körülöttük.

A Bika élettere A kényelem nagyon fontos a Bikáknak, sze-

Az étkezések kiemelten fontosak az életükben. A konyha és az étkező

retik a szép lakásokat, a remek autókat, az értékes tárgyakat,

az a hely, ahol a család összegyűlik, ahol jóízűen beszélgethetnek, ahol

és ezeket szívesen halmozzák. Nehezen válnak meg bármitől,

hódolhatnak a gasztronómiai élvezetek oltárán. Nagyon fontos számukra,

ami egyszer a birtokukba került. Inkább elraktároznak mindent „egyszer még jó lesz” alapon, vagy pedig nagyvonalúan
elajándékozzák egy jó ismerősnek. De csak olyan személynek,
akit később figyelemmel kísérhetnek.
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hogy az ételek megkapják a nekik kijáró tiszteletet is. Több tányérkészlettel
is rendelkeznek, hogy az ételek és a tányérok közötti színharmóniára is
ügyelhessenek. A tökéletesség a cél.
A Bikák szeretik élvezni az életet, és szeretik, ha ezt mások tudják is
róluk. Ők azok, akiket egy rusztikus bútorokkal berendezett nappali
közepére odaképzelünk egy kandalló elé, amiben éppen tűz lobog, egy
pohár vörösbort tartanak kezükben, és elnyúlnak kényelmesen egy szép
szófán.
A Bikáknak minden kell, ami különleges. Igazi különcök, de azok
a fajta különcök, akikre mindenki irigyen tekint, és szeretne a bizalmukba férkőzni, hogy legalább egy vékony szelet jusson nekik is abból
a bizonyos tortából.
Nem töltenek különösebben sok időt a fürdőszobában a napi rutinon
kívül, mégis ezt a helyiséget is úgy rendezik be, mint egy külön szobát.
A luxus jelei itt is fellelhetőek, de a fürdő nem a Bika paradicsoma, ezért
nem is használja a szükségesen túl.
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Az Ikrek csillagjegyűekkel folytatjuk!
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