lakáshoroszkóp
Az október asztrológiai jegye a Mérleg

A Mérleg otthona
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Szerfelett vonzódik mindenhez, ami szép, fogékony a művészetek iránt.
Finom lelkű, kifinomult levegő jegy. Boldogságának megvalósítását a harmónia megteremtésével érheti el. Egyedül nem érzi jól magát, barátokra és
partnerre van szüksége ahhoz, hogy értelmében kiteljesedjen, jóízűeket
beszélgethessen. Folyton új ismerősökkel gyarapszik, könnyen teremt
kapcsolatot, ami természetes igénye. Az érzelem és értelem legtöbbször

A falak fehérek, vagy világos színűek. Ha az időjárás en-

egyensúlyban van nála, de van, hogy nem lehet tudni, merre billen el

gedi, az ablakok mindig tárva nyitva vannak, szüksége

a serpenyő mérlege, ebből kifolyólag kiszámíthatatlan. Harcolni nem

van a folyamatos szellőztetés frissítő érzésére.

szeret, egyetértésre törekszik, mindenkinek a kedvében szeretne járni,

Követi a divatot, a friss trendeket. Függöny helyett szí-

ezért habozhat döntéshozatalnál. Munkájában hasznát veszi fesztelen

vesen használ más anyagból, esetleg rattanból készített

társalgási képességének. Kitűnő kereskedő! Mindent el tud adni, legyen

sötétítőt. Az anyagok közül a damaszt, kasmír és selyem

az egy gyufásdoboz vagy egy sportautó. Könnyen válhat kicsapongóvá,

az elsőszámú kedvenc. Rengeteg apróságot felhalmoz,

vonzódik a könnyű élethez, ezáltal mindennel vigyáznia kell, ami füg-

amit barátsága jeleként szívesen ad tovább.

gőséget válthat ki. Kiegyensúlyozott személyisége vonzza a másik nem

Ha nincs módja külön dolgozószobát kialakítani, leg-

képviselőit, akiket akaratlanul is behálóz bájával. Házastársa a legjobb

alább egy apró sarkot berendez, ahol alkalmasint dolgoz-

barátja is egyben, szellemi és szerelmi párja. Miután megállapodott, az-

hat. Nem szívesen viszi haza a munkáját, de ha a helyzet

után sem tud lemondani a személyes szabadságról, ezért mindig beiktat

úgy kívánja, akkor otthon is tettre kész munkatárs.

találkozókat a barátaival. A Mérleget igen nehéz kihozni a béketűrésből,

A fürdőszoba legyen nagy, legyen benne kád és zuhanyo-

a veszekedéseket elkerüli.

zó egyaránt. Sugározzon nyugalmat, ahol megpihenhet
és relaxálhat egy fárasztó nap után. Legyenek gyertyák,
vízben úszó mécsesek, finom illóolajok, halk zene.
A hálószobába csak partnere nyerhet bebocsátást, ez
a legintimebb hely otthonában. Egy gardróbszoba kifejezetten áldásos a rendetlenség elkerülésére, hiszen
azt zárva tarthatja a nagy nyilvánosság előtt.
szöveg Tóth Erzsébet styling Szabó-Vedress Krisztina
A Skorpió csillagjegyűekkel folytatjuk!

A Mérleg élettere Szépigényéből fakadóan otthonát
is tetszetőssé akarja varázsolni. Szereti a pompát, a
gazdagságot sugalló tárgyakat, amikre ha ránéz az
ember, azonnal megállapítja, hogy nem a bolhapiacról
valók, hanem valódi művészi munkák. A minőségre
hihetetlenül kényes, szívesen választja a bejáratott
márkákat, és ezt nem azért teszi, hogy hencegjen vele.
A szobákban csak egy stílus lehet, nem keveri össze az
antikot a modernnel, a barokkot az egzotikussal.
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Szék POINTZERO Belsőépítészeti Központ. 1025 Bp., Szépvölgyi
út 92/G., www.pointzero.hu
Poliform Sintesi polcrendszer a nappaliban, Adore sötétkék
burkolat virágos dekor elemekkel a fürdőszobában
Baltex Home. www.baltexhome.com, www.baltex.hu
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