lakáshoroszkóp
Az április asztrológiai jegye a Kos

A Kos otthona
A Kos jegyben születettek hihetetlen temperamentummal megáldott személyiségek, tettre készek a nap bármely szakában. Rendkívül vállalkozó szelleműek, viszont hamar képesek feladni, ha
valami túl sok energiát követel tőlük. Szabadnak születtek, nem
viselik el a kötöttségeket, inkább menekülőre fogják a dolgot,
ha valaki irányítás alá vonná őket. A Kos jegyűekre gyakran
mondják, hogy fejjel mennek a falnak: konokul kitartanak elképzeléseik mellett, egészen a végsőkig. Szeretik megmérettetni
magukat, keresik a kihívásokat, hogy bizonyítsák rátermettségüket. Ők azok, akik legelőször vállalják fel a nehéznek tűnő
feladatokat, mert nem akarják, hogy bárki megelőzze és legyőzze

Kizárólag praktikus berendezési tárgyakkal veszi körbe magát a Kos, nem

őket. Önmagukkal küzdenek meg, nem pedig másokkal. Jelsza-

vágyik felesleges dolgokra, olyanokra, amelyek nem szolgálnak semmi ér-

vuk: Az élet egy izgalmas játék!

telmes célt. Szereti azonban a formabontó tárgyakat, a megdöbbentő, vicces
kellékeket. Nappalija akár egy magazin címoldalán is szerepelhetne, mivel

A Kos élettere Otthonukban meglátszik az életvezetésük:
a folytonos rohanás. Száguldoznak egyik helyről a másikra,
képtelenek egy helyben üldögélni. Habár a rendrakás nem
kifejezetten az erősségük, mégis ők választják ki, milyen
legyen az otthonuk, milyen bútorokkal rendezzék be.
A nappaliban a modern bútorokat részesítik előnyben, de
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karakán és célratörő, cicoma nélküli, mégis kitűnik, mert a Kos ki akar tűnni.
Otthona ugyanúgy „nyüzsög”, mint ő maga. A fabútorokat kedveli, odavan
a mahagóniból készült darabokért.
A Kos igényli a rendszeres mozgást, ezért sokszor találkozhatunk saját edzőteremmé kialakított helyiséggel otthonában. Ha nincs elég tere, hogy külön
szobát kapjon a testmozgás, akkor legalább egy kicsiny zugot felfedezhetünk,
ahová egy szobabiciklit vagy lépcsőzőgépet beállít.

az aktuális divat is nagy hatással van rájuk. Szeretik az erős

A konyha nem igazán a Kos birodalma. Ez az egyetlen helyiség, amelynek

színeket, amelyekkel erőt és dominanciát sugallnak a kül-

berendezésével nem tölt sok időt. Nincs ideje a konyhaművészettel foglal-

világ felé. Alapszínük a vörös, ami vitalitást és forradalmat

kozni, amikor sokkal fontosabb teendője is akad, mondja.

közvetít, újra és újra feltölti őket energiával, és folytonos ak-

A hálószobát is a legcélszerűbb bútorokkal rendezi be: ágy, éjjeli szekrény,

tivitásra sarkall. A lakásukba belépő emberek a legtöbbször

tükör, ruhásszekrény – az összhatás mégis fenomenális! A televíziót a Ko-

meglepődnek a színek erőteljességén.

sok többsége kizárja a pihenőhelyiségből, és a nappaliba száműzi, hiszen
ez az egyetlen hely, ahol valóban kikapcsolhat egy időre, nem pörög olyan
intenzitással. Erőteljes a szexuális beállítottsága, amit bárki észrevehet, ha
betéved a hálószobájába. Már a látvánnyal is igyekszik elcsábítani partnerét,
nem csak személyes varázsával.
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A Bika jegyűekkel folytatjuk!

nívósarok
Helyszín IDdesign, MaxCity Törökbálint. Piros sisak: Mountex Óbuda.

75

