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A Skorpió

otthona

A Skorpió hálószobája lángol a tüzes szenvedélytől, a vérpiros
és bíbor kitüntetett helyet kap otthonában. A szerelem színével
könnyen csábítja el partnerét, egyszerűen bűvkörébe vonja, ahonnan nincs menekvés. Az ágy óriási, formája lehet klasszikus, de
akár egy szokatlan ovális alvóalkalmatosság is megjelenhet.
A világításra nagyon ügyel, több lámpa van otthonában, mint
kellene, nem beszélve a gyertyatartókról. A világosság és nap-

Ezen csillagjegy szülöttének az igazságérzete rendkívül hatal-

fény elsődleges szempont, amikor ingatlant vásárol. A falak és

mas. Kiváló emberismerő, könnyen átlát a sorok között, előtte

drapériák színei összhangban vannak egymással, kerüli a hideg

nehéz elrejteni a titkokat. Szeret kritizálni, és tévedhetetlennek

és mély színeket.

gondolja magát. Konok és makacs, ellenben hihetetlenül kitartó,

A fürdőszoba legalább olyan fontos csábítási helyszín számára,

megküzd a céljaiért bármi áron, ha egyszer a fejébe vette. Szeret

mint a hálószoba. Kellemes zeneszóval, illatos gyertyák lágy fé-

vezetni, de ha valakire tisztelettel tekint, akkor behódolhat aka-

nyével hódít.

rata előtt. A bátor embereket nagyon becsüli, a gyengeségeket

A falon kizárólag kortárs alkotások kaphatnak helyet, amire

kerüli, bár legbelül olykor labilis. Kívül rendíthetetlen kőszikla,

ha rápillantunk, elsőre meg sem lehet állapítani, mit ábrázol,

belül érzelmes kamasz. Barátságos és emberszerető, de ha valaki-

de ő szívesen tart számunkra kiselőadást róla, ha rákérdezünk.

vel összekülönbözik és megbántják, szinte soha nem bocsát meg,

Fényképeket nem akaszt ki, de a fiókjában azért ott pihennek

nem hagyja magát kiengesztelni. A Skorpióval nem jó ujjat húzni,

a családi albumok.

mert a csatákban a legkevésbé sem ő marad alul. A szerelemben

A luxus iránti szeretete legyőzhetetlen. A fa bútorokat kedveli,

odaadó és szenvedélyes, párját a földön élő legboldogabb emberré

műanyag bútor nem léphetik át a küszöbét.

akarja tenni. Féltékeny és birtokolni akar, ugyanakkor nagyszerű

Tiszta környezetben érzi jól magát, de ahhoz lusta, hogy el-

társ, aki a csillagokat is lehozza, ha igazán szeret. Erre a csillagjegyre szokás mondani, hogy néha ördög, néha angyal.
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pakoljon maga után, ezért az egyedül élő Skorpió szívesen tart
bejárónőt.
Nem igényli a természet közelségét, ezért nem is vágyik kertkapcsolatos házba, ahol mindig van mit tenni. Nem tart szobanövényeket, maximum nagyon igénytelen fajtát, amit ha hetekig
elfelejt meglocsolni, akkor sem pusztul ki. A kaktusz ideális
választás számára.
A Skorpió élettere A Skorpó

Nagyon szeret olvasni, még sincs túl sok könyve, mert könnyen

úgy választ bútorokat, hogy

elajándékozza megbecsülése jeleként.

azok legyenek érdekesek, kü-

Vonzódik a misztikumhoz, a keleti kultúrákhoz, ezért utazásai

lönlegesek, de soha ne legyen

során mindig begyűjt egy-egy különleges ereklyét, amely ottho-

túlzó az összhatás. Lehet egy-

na ékessége lehet.

egy dísztárgy meghökkentő és
váratlan, de a kellemes össz-

szöveg Tóth Erzsébet styling Szabó-Vedress Krisztina

képbe nem ronthatja el. E csillagjegy szülötte mindig többre

A Nyilas csillagjegyűekkel folytatjuk!

vágyik, mint amije van. Ha éppen nem fut olyan jól a szekér,
akkor is próbálja azt a színvonalat mutatni a külvilág felé,
amelyre legbelül vágyik. Ha
alább kell adnia az igényeit,
akkor boldogtalan.
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