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A Nyilas otthona

Figyel arra, mit mutat a külvilág felé, és mivel otthoA Nyilas színes egyéniség, akinek nagyon fontos a nyitottság a világ felé,

na inkább átjáróház, mint békés családi idilli hely, ezért

azonban szükségét érzi annak is, hogy néha visszavonuljon, és elmélked-

a tisztaság és a rend mindig biztosított. Nem mondható

jen az élet nagy dolgairól. Kedvessége és alapvető derűje népszerűvé teszi

pedáns rendrakónak, mert nem „kockaként” szemlélő-

ismerősei körében, az önbizalom ott buzog az ereiben. Könnyen lelkese-

dik a világban, bohókás laza stílusa nem skatulyázza be.

dik, egyik pillanatról a másikra hozza meg döntéseit, amelyek sokszor

Megtalálja az egészséges egyensúlyt.

elhamarkodottak, ezért a kudarcok megtörhetik kitartását. Elégedetlen

Hálószobája igazi szerelmi fészek, azonban nem vetít-

típus, mindig máshol képzeli el magát az életben, mint ahol van. Lehet,

hető rá minden Nyilasra a külseje, mert az egyikben pi-

hogy hosszú ideig vágyott valamire, de miután megkapta, már más ál-

ros drapériák, szív alakú ágy, a másikban fehér szaténnal

mokat dédelget, ezért nem képes értékelni a meglévő dolgokat. A nagy-

borított szögletes franciaágy állomásozik.

ravágyás az ő esetében nem rossz tulajdonság, hiszen ez viszi előbbre.

Egyedi, eredeti bútorokra, berendezési tárgyakra talá-

Rendkívül kíváncsi természet, szeret és akar is tanulni, amennyiben

lunk a Nyilasnál. Követi a divatot, a modern, meglepő

kitartása nem lanyhul, nagy dolgokat vihet végbe. Találni olyat e jegy

formák helyet kapnak addig a pillanatig, amíg kényelmét

szülöttei között, aki szereti más színben feltüntetni magát, és mindig van

is biztosítják. Lehet egy kanapé gyönyörű, ha kényelmet-

egy, a közvélemény számára is jól ismert tagja a baráti társaságának, aki-

len. Ilyen esetben lemond a legújabb trendről. Csak a maga

nek az oldalán szívesen tündököl. A szerelemben könnyen lángra lobban,

által kiválasztott bútorokkal elégedett.

szenvedélye lehengerli partnerét. De az égig érő láng amilyen gyorsan
fellobban, olyan gyorsan ki is aludhat nála, de ha valaki rabul ejti szívét,
azért bármit megtesz, ha szabadságát meghagyják.
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A Nyilas kedveli a levegős, tágas tereket, csak annyi
bútort vesz, ami valóban szükséges. A magas belmagasságért odáig van, minél nagyobb, annál jobb alapon.
Sportossága és vidámsága a konzervatív színvilágba
meghökkentő árnyalatokat is behozhat: ez a piros, lila,
narancs és barna.
A Nyilas igazi sportember! Ha neki nincs külön szobája a
testmozgáshoz, akkor senkinek. Nyáron a szabadban hódol szenvedélyének: fut, biciklizik, görkorcsolyázik. Télen
azonban otthona falai közé szorul, bár kitart a legutolsó
pillanatig, amíg lehull az első hó. A futópad, súlyzók és

A Nyilas élettere Di-

szobabicikli mellett elfér egy csocsó, billiárdasztal, vagy

namizmusa otthonát is

éppen egy darts.

fémjelzi, kialakítása és

Szereti a változást, változtatást, ezért gyakran festi

tárgyai mind hasznosak

vagy festeti át a falakat, tologatja át a bútorokat. Nem az

és komoly célt szolgál-

a típus, hogy élete végéig őrizze az egyszer megszerzett

nak, haszontalan ketye-

tárgyakat.

rék kizárva. Lakása, háza
vonzza barátait, ahol soha

szöveg Tóth Erzsébet styling Szabó-Vedress Krisztina

nem unatkozunk, mert
a vendéglátó gondoskodik szórakozásunkról.
Nincsenek régimódi bútorai, antikvitások nem
tarkítják berendezéseit.
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