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A március asztrológiai jegye a Halak

A Halak otthona
A Halak jegyűek otthona olyan, amilyen a hangulatuk: folyamatosan változó. Élvezettel rendezik át a szobákat, folyamatosan a harmóniát keresik,
amit sikeresen megvalósítanak kifinomult ízlésük által. A szépérzékük
rendkívül fejlett, ezért a csupasz fehér falak számukra kiábrándító hatással bírnak. Kedvelik az élénk meleg színeket, képesek otthonuk minden
helyiségét akár más színűre festetni csak, mert éppen úgy tartja kedvük,
de ha társuk erős személyiségű, akkor hagyják magukat meggyőzni,
könnyen befolyásolhatóak, viszont ha valamit eldöntöttek azon már nehezen változtatnak. Tetteikben kiszámíthatatlanok, ezért társuk meg sem
lepődik, amikor egy új tárgyat fedez fel közös fészkükben.

A Halak élettere A fürdőszoba az egyik kedvenc helyiségük. Képesek órákat is eltölteni itt, pontosan emiatt igyekeznek ezt is széppé és
lakájossá varázsolni, ahol a tenger színei dominálnak. A kád dominál

A Halak jellemében ott van az alkotni akarás, amit saját készí-

a fürdőben, elvégre ők a vízjegy szülöttei, ez pedig érzelmi beállító-

tésű tárgyakkal érvényesít. A legtehetségesebb művészemberek

dásra utal. Ahogy a víz visszatükröz mindent, úgy az ő arcukról is

közülük kerülnek ki.

le lehet olvasni, hogy éppen milyen kedvük van: nem tudják, és nem

Az ágy kulcsfontosságú a hálószobában, a körítés minden rész-

is akarják palástolni túláradó érzelmeiket. Szeretik a kiegészítőket,

lete fontos, egy baldachinos ágyban igazi arisztokratának érzik

szívesen helyeznek dekoratív képeket a falra, a tengerre emlékezve

magukat, szeretik az íves formákat. Kényesek az ágynemű minő-

kagylótálat fedezhetünk fel sokuknál. A romantikus hangulatot szí-

ségére, ki nem állhatják a durva anyagokat, a szatén és a pamut

vesen erősítik illatos gyertyákkal, a sejtelemes szórt fényeket többre

az ideális választás számukra.

értékelik, mint a nagyteljesítményű lámpákat.

A kényelem a következő a rangsorban a szépség után. Álmodozó
típusok, a romantika megszállottai, nem szívesen néznek szembe a valósággal, ezért lakásukban is megjelenik a tündérmese,

nívósarok

amibe beleképzelik magukat.
A természet mindig megjelenik otthonukban, mind a négy
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elem teret kap, amit ösztönösen alakítanak így. Imádják a virágokat, a legkisebbektől a legnagyobbakig, a lényeg, hogy zöld
vegye körül őket.
Szenvedélyesen gyűjtenek, és azokat közszemlére is teszik jól
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látható helyen, hogy ismerőseik előtt villoghassanak. Rengeteg
időt szentelnek a művelődésnek, a különböző témájú könyveket
folyamatosan halmozzák, amit egy faltól falig könyvespolc igazol
vissza világos nappaliban. Szívesen emlékeznek a múltra, amit
régi fotók jelenítenek meg. Kedvelik a csecsebecséket.
szöveg fotó styling Szabó-Vedress Krisztina
A Kos jegyűekkel folytatjuk!
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