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A július asztrológiai jegye a Rák

A Rák otthona
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A Rák, mint a vízjegyűek általában, igényli a változatosságot és
a sokszínű életet. Nagyon fontos, hogy lelkében megtalálja a harmóniát, különben a kiegyensúlyozatlanság egészsége rovására
mehet. Megfontolt és óvatos, kétszer-háromszor is átgondolja
a lehetőségeket, mielőtt letenné a voksát valami mellett. Hihetetlenül céltudatos, amit igazán akar, azt el is éri, sokszor kihasználja
látszólagos gyengeségét, ezzel megtéveszt másokat. Nehezen
gyűri le az elé gördített akadályokat, könnyen megfutamodik, ha
valaki intenzív támadásba lendül ellene. Szereti a rákokat körülvevő vastag páncélt viselni, azonban ha azt véletlenül elfelejti
magára húzni, akkor hajlamos pánikolni védtelenségében. Kiváló

A nőies formák kerülnek előtérbe, rengeteg kiegészítő, apróság,

az alkalmazkodóképessége, nem beszélve végtelen türelméről.

emlék van a Rák otthonában. Gyertyák virítanak a polcokon,

A hozzá hasonló halk hangú emberek társaságát keresi. Nem sze-

a falakon az elmúlt éveket felsorakoztató fotósorozat kap helyet,

ret egyedül lenni, kell neki mindig valaki, akivel kommunikál-

az asztalról nem hiányozhat egy látványos dísz. Alapos megfon-

hat, bár nem egy szószátyár típus. Érzései tiszták és mindenkor

tolás után választja meg a használati tárgyakat, a matériát.

őszinték. A család mindig a legelső helyen áll életében, semmi

Kedveli az antik bútorokat, ha pénztárcája engedi, régiségek

sem előzheti meg szeretteit a fontossági sorrendben.

tarkítják minden szobáját. A nagymama ezüstje megbecsült kincs
nála. Megőrzi, és szívesen követi a hagyományokat.
Úgy gondolja, hogy megéri sok pénzt kiadni a legapróbb vázáért is, ha az értékálló. A kanapé barokk, a tapéta selyem, az ablak
boltíves, a keleti szőnyeg kézzel szőtt, a csillár fényűző műremek.
A bútorok és minden kiegészítő megvásárlása komoly pénzügyi
befektetés, de semmi pénzért nem válna meg tőlük.
Többféle állatot is tarthat, a színpompás énekes kanári, a színes
halak, a cica és a kutya akár mind egyszerre jelen lehet.
Igényli, hogy karnyújtásnyira legyen az anyatermészet, így ha
nem kertes házban él, berendez az erkélyen egy sarkot, amit zöld
növényekkel buján betelepít. A kerttel rendelkező Rák roppant
szerencsés, főként, ha megteheti, hogy otthon dolgozhat, mert
nyáron a szabad ég alatt akkor lehet. A kényelmes kerti bútorok
elegáns fából készülnek, a műanyag szóba sem jöhet. Szívesen hív
A Rák élettere A Rák otthona olyan, mint egy mű-

vendégeket. Otthona szó szerint tárva-nyitva áll barátai előtt.

vészi alkotás, amelynek minden négyzetcentiméte-

szöveg Tóth Erzsébet

rében jelen van. Hivatását tekintve szívesen fordul a

fotó Máté Krisztián styling Szabó-Vedress Krisztina

kreatív, alkotó pályák felé. Hobbi szinten foglalkozik
festészettel, kézművességgel, vagy bármilyen hasonló
tevékenységgel. Családját is arra sarkallja, hogy vegyenek részt a családi fészek berendezésében. Fontos számára a megfelelő környezet kialakítása, mert
roppant módon szeret otthon lenni.
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