lakáshoroszkóp
A június asztrológiai jegye az Ikrek

Az Ikrek otthona
A tavaszi hónapok utolsó szülötteié az Ikrek csillagjegy. E légies jegy
„birtokosának” a tettei az akaratnak és szellemnek engedelmeskednek,
nem pedig az érzelmeknek. Intelligenciája az átlag fölé emeli, a csillapíthatatlan tudásszomját folyamatosan ki akarja elégíteni új ismeretekkel,
és szívesen adja át az új tanokat másoknak is. Nagyszerűen kommunikál,
kiváló előadó vagy szónok lehet belőle. Gyakran választ olyan pályát,
ahol az a kihívás, hogy fenntartsa mások érdeklődését. A szavak embere, előbb mond ki mindent, minthogy átgondolja. A gondolkodás és

Az Ikrek szereti, ha valaminek nincsen vége, ezért vonzódik

magába fordulás a kettős jegyek jellemzője, így az Ikrek is meg van áldva

a lekerekített tárgyakhoz. Kedveli a nagy dolgokat, például kana-

a fantázia szárnyaival, éleslátással. Ha valami nem úgy sikerül, ahogy

péból is olyat választ, amelyben törpének érzi magát. A kényelem

arra számított, nagyon elkeseredik, de az önsajnálat csak ideiglenes, mert

fontos a számára, szereti a puha párnákat, finom takarókat.

nyughatatlan természete nem hagyja megrekedni a búskomorságban,

Kísérletező kedve folytán a legújabb lakberendezési stílusokat is

inkább újabb feladatot állít maga elé. Hangulata ingadozó lehet, ezért

bátran használja, hogy tartsa a divatot. Akár havonta áttologatja

nem tudhatjuk, mire számíthatunk nála a következő pillanatban. Tár-

a bútorokat a másik sarokba. A színek a két véglet között csapong-

saság nélkül nem él igazán. Emberek között érzi a legjobban magát, és

nak, favoritja az örök színpár: a fekete és fehér.

főként akkor, ha ő lehet a központban, és mindenkit elvarázsolhat légies

Szereti a nagy tereket. Az Ikreknek az lenne a legjobb, ha egy

megjelenésével és remek humorával.

légterű lakásban élhetne, amelynek a közepén megállva, mindent
átláthat. Nem meglepő hát, ha az amerikai típusú konyhákat részesíti előnyben, ahol még úgy is együtt lehet a család, ha éppen

Az Ikrek élettere Az Ikrek mindenben az újat keresi, szereti a változatosságot. Ő az, aki akár néhány évente máshová költözik, mert
még abban is kihívást lát, hogy beilleszkedjen az új környezetbe.
Kizárólag modern berendezési tárgyakkal veszi körül magát, a régiségeket elkerüli, még a régi családi fotókat is inkább egy szekrény
aljában tartja, minthogy közszemlére tegye.

a gyerekek a nappaliban játszanak, a párja a kanapén olvasgat,
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miközben megy a főzőcskézés.
Szüksége van a szabad levegőre, növényekre, így az a legszerencsésebb, ha családi házban élhet a jegy szülötte. Amennyiben
nincs rá lehetősége, akkor legalább egy kis terasszal rendelkezik,
és mesébe illő virágoskertet alakít ki akár tíz emelet magasban,
aminek mindenki csodájára jár.
A kikapcsolódás fontos a levegő jegyűeknek, így az Ikrek sem
képezhet kivételt. A nappali elsődlegesen egy játékszoba, ahol
van számítógép, televízió, rengeteg könyv, az összejövetelekhez
stílusos bárszekrény.
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A Rák csillagjegyűekkel folytatjuk!

nívósarok
Helyszín, bútorok és kiegészítők KARE Budapest. 1077 Budapest, Király
u. 43–45., tel.: + 36 1/413 0545, www.kare-budapest.hu

51

