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Az augusztus asztrológiai jegye az Oroszlán

Az Oroszlán otthona
Az Oroszlán szereti a leg-legeket, nem hiába nevezik az állatok királyának. Az összes csillagjegy közül ő a legjószívűbb és a legbüszkébb.
Tüzes jellegéből adódóan uralkodásra termett, habár vajszívét könnyen
meg lehet lágyítani. Nehezen fogadja el, ha negatív véleménnyel vannak
róla, ez sérti hiúságát. Szüksége van olyanokra, akik felnéznek rá, hogy
kisugárzása mindenkit lehengereljen. Önbizalomban soha nincs hiánya. Magánéletében, munkahelyén tekintélyt parancsoló helyzetbe kell
hoznia magát, mivel nem képes fejet hajtani mások akarata előtt. Nagy
benne az önbecsülés, de még az egészséges keretek között. Az Oroszlán

A megjelenés nagyon fontos az Oroszlán életében, legyen szó férfiról

vezetőnek született. Szavai mindig őszinték, megtalálja a módját, hogy

vagy nőről. Mindig követi a divatot, a külsőségekre minden körülmények

egyenesen érhesse el céljait, kerülő utak nélkül. Szívesen pártfogolja közeli ismerőseit, lehet rá számítani a nehéz helyzetekben. Ha valamit tesz,
azt teljes erőbedobással végzi, fél gőzről szó sem lehet. A szerelemben
roppant szenvedélyes és romantikus, kedvesétől is elvárja ugyanazt az
odaadó magatartást, amit ő is tanúsít iránta. Párkapcsolatában mindig udvarias, nagylelkűen elhalmozza szerelmét minden földi jóval. Hízelgésre
doromboló kiscicává változik, de támadásra előtör belőle a vadállat. Bár
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között ad, inkább lemond más dolgokról.
Vonzódik a piros és a vörös minden árnyalatához (a Koshoz hasonlóan), amelyek erőt sugallnak, de a luxust jelképező színek, mint például
az arany vagy az ezüst szintén fellelhetők otthonában. Követi az aktuális trendeket, de két dologról képtelen lemondani: az állatmintákról és
a szavannai hangulatról.
A berendezési tárgyaival, akárcsak a személyiségével, csodálatot vált

szüksége van állandó társra, időről időre rátör a szabadság utáni vágy,

ki. Sokuk otthona egy álomvilághoz hasonlítható, ahol mindannyian szí-

amely ösztönösen irányíthatatlan, viszont kedvesétől kizárólagosságot

vesen ott maradnánk, hogy részesei lehessünk a tündérmesének.

és teljes figyelmet követel. Szereti a sportot, szívesen űz bármit, amiben

Kedveli az egzotikus kiegészítőket, amiből lehet, hogy egy-egy darab

versengeni lehet másokkal.

van csak a nappalijában, de az is lehet, hogy az egészet keleties hangulatú
tárgyakkal rendezi be. A szokatlan formák jelentik számára a modernizációt, lehet, hogy az asztalnak sem négy lába van az Oroszlán otthonában

Az Oroszlán élettere Az Oroszlán otthona magazinok címoldalára

– érdemes bekukucskálni a terítő alá.

illik, markáns ízlésvilága, csodás szépérzéke, választékos tárgyai

A fürdőszoba legalább olyan fontos pihenés szempontjából, mint a ké-

okán. Tágas terekre van szüksége, az apró garzonlakás nem az ő vi-

nyelmes ágy, ezért alaposan megtervezi, hogy a leglényegtelenebbnek

lága. A házhoz tartozzon pince és padlás, legyen kert vagy erkély,

tűnő részlet is tökéletes legyen. A fürdőnek is tágasnak kell lennie, hiszen

a konyhához legyen spájz, a hálóhoz legyen gardróbszoba.

mindennek el kell férnie: dupla mosdó, zuhany, kád, hatalmas tükör.
Tükörből több is akad a lakásban, mert az Oroszlán kedveli, hogy bármerre is néz, a képmásával találja szembe magát. Ha elmegy egy visszatükröződő felület mellett, akkor biztosan odapillant.
szöveg Tóth Erzsébet
fotó Máté Krisztián styling Szabó-Vedress Krisztina

A Szűz csillagjegyűekkel folytatjuk!
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