lakáshoroszkóp
A szeptember asztrológiai jegye a Szûz

A Szûz otthona
A Szűz rendkívül gyakorlatias, anyagi ügyeiben körültekintő.

A klasszikus, hagyományos bútorokat részesíti előnyben a Szűz,

Ő az, aki az összes banki szolgáltatást végigrágja, aki szívesen vá-

de egy-két modern, egészen meghökkentő díszítőelem is helyet

sárol és elad részvényeket, akinek tanácsát barátai kikérik egy-egy

kaphat otthonában, amely egyáltalán nem jellemző rá.

befektetéssel kapcsolatban. Döntéseiben kizárólag a józan észre

A sötét színeket mellőzi, minden drapéria, tárgy világos színű

hallgat, megfontolt minden pillanatban. Logikusan és ésszerűen

a lakásában, és természetesnek ható. A világos színek több fényt

gondolkozik, amit egyszer megtanult, azt sosem felejti el. Egész

bocsátanak ki magukból, és a Szűznek világosságra van szük-

életében tevékeny, könnyen kerül vezetői pozícióba. Kiváló főnök,

sége. Ha mégis az élénkebb színvilághoz nyúl, nagyon óvatosan

akinek bármikor nyitva áll az ajtaja, hogy meghallgassa az ötlete-

teszi. A kék csak halvány lehet.

ket, észrevételeket. Munka nélkül félember, boldogságához nél-
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külözhetetlen a rendszeres elfoglaltság. Kritikus látásmódja görbe
tükör a világra, amely előny és hátrány egyszerre. Képes elveszni
a részletekben, keresi a legapróbb hibákat is, szőrszálhasogatóvá
válhat. Partnerének erős személyiséggel, kellő merészséggel és
határtalan szenvedéllyel kell rendelkeznie, ha fenn akarja tartani
az érdeklődését. Nehezen nyitja meg a lelkéhez vezető ajtót, ezért

Hálószobája a legpuritánabb minden jegy között, de mégis ízléses. Minden szobát funkciójának megfelelően használ, a hálóban alszik, a nappaliban olvasgat és tévét néz, a konyhában főz
és étkezik.
Szereti a fát, ellenben a műanyagtól szabályosan rosszul van,
még a kerti székek sem ebből az anyagból készülnek nála. Nem
kell drágának lennie, azonban a minőség kötelező.

csak kevesek ismerik őt igazán, habár rengeteg ismerőse van. Akik

Szívesen bíbelődik kézügyességet igénylő tevékenységekkel,

valóban a barátaivá válnak, azokkal önzetlen és jószívű.

amennyiben van elég szabadideje a munkája mellett. Például
gyöngyöt fűz, festeget, figurákat önt gipszből. Műveit szívesen
helyezi el otthonában, büszke rá, ha valamit alkotott.
Ügyesen használ ki minden négyzetcentimétert, van érzéke,
ahhoz, hogy a valóságot optikailag megváltoztassa. Nála a lakás
minimum másfél szobánál kezdődik, de ha garzonban él, akkor
is úgy helyezi el a tárgyakat, hogy sokkal nagyobbnak érezzük,
mint amekkora valójában. Kitűnő lakberendező válhat belőle, ha
e hivatás felé fordul.
Gyakoriak a baráti és a családi összejövetelek otthonában, ezért
roppant mód figyel arra, hogy elegendő helyet, kellemes környezetet teremtsen, minden vendége kényelmesen érezze magát.
szöveg Tóth Erzsébet

styling Szabó-Vedress Krisztina

A Szűz élettere Nem szereti a hivalkodást, a feltűnő dolgokat, az egyszerűség és a visszafogott elegancia odaadó híve.

A Mérleg csillagjegyűekkel folytatjuk!

Szereti az egyszínű dolgokat, szóba se jöhet, hogy a kanapé
tarkabarka legyen, bézs annál inkább. A pöttyöket és szolid
csíkokat még képes elfogadni naturalizmusában. Kizárólag higiénikus környezetben érzi jól magát, otthonában egy
porcica sem fészkelheti be magát. Vigyáznia kell, nehogy
mániákussá váljon tisztaság iránti igénye. Kevesen tartanak
közülük állatot, mert az elhullott szőrszálak, vagy a madártollak idegesítik őket.
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