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Ábrándos, társfüggő, érzelmes, lakásának dísze a fürdőszoba

Március
a Halak
hónapja

Kedvenc helyisége a fürdőszoba
Ha lakás, akkor fürdőszoba, ha ház, akkor, medence, ha vidék, akkor a közeli tó. Aprócska fürdőszobában korlátozva
érzi magát, méretesben szabadnak, mint a madár.
A természetes fényt kedveli. Az ablak nélküli helyiség elveszett varázsát gyertyákkal oldja, amiklehetnek színesek,
színtelenek, illatosak, illat nélküliek, kicsik, nagyok, mécsesek… A tükrökről is hasonlóképpen gondolkodik, mint
a gyertyákról, jöhet bárhova, bármilyen, bármikor.

Felhők fölött szárnyaló fantáziája a világ legromantikusabb embe-

Az a legjobb, ha minden van: zuhany, kád, jakuzzi, toalett,

révé teszi. Önfeláldozó magatartása ösztönös, sosem mesterkélt.

bidé, hogy a Halak kedve szerint választhasson. Egyik kedven-

A nyüzsgő környezetet kedveli, miközben önmaga elbújik a tömeg-

ce a sarokkád, amiben nyakig elmerülhet, és illatszerek, fürdő-

ben. Kedves, alkalmazkodó, megértő, sok barátja van. Hangulata

olajok színes üvegcséi között mélázhat az élet dolgairól .

gyakran szeszélyesen ingadozik, amit nehéz követni. Minden pil-

Vonzódik a régi korokhoz, a különleges formájú, lábakon

lanatban szeretetre és törődésre van szüksége, különben úgy érzi,

álló kád, a rusztikus fa fürdőszobaszekrény, a mozaikkal ki-

magára hagyták. Mindig szilárd, erős jellemű partnert választ,

rakott mosdókagyló, a puha kádkilépő, a réz csap biztos befutó.

hogy ellensúlyozza gyengeségeit. Állandó bizonytalansága miatt

A modern tárgyakat sem veti meg, ezért azon sem lepődhe-

környezetétől várja a visszaigazolást. Megesik, hogy elhatá-

tünk meg, ha eklektikus stíluskavalkádot találunk nála.

roz valamit, és a végén egészen máshogy cselekszik, amit

Kedvenc tárgyai

önmaga sem ért. Csekély üzleti érzéke van, beosztottként

Antik réz kézitükör, hatalmas franciaágy, tévénéző fotel, sa-

érvényesülhet leginkább. Minden kudarcot tragédiaként

ját készítésű műremekek, ékszeres ládika, sarokkád, réz csap,

él át, nehezen áll talpra az önsajnálat után. Öltözködésben

piperék a fürdőben.

fontos számára az anyag finomsága és az egyszerű elegancia. Szépérzéke révén a művészetek odaadó híve,
és sokszor művelője is. Remek ötletei és apró díszítései
a legunalmasabb teret is varázslatossá teszik.

Ideális lakóhely
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Bármilyen vízhez közeli, tóparti, folyóparti terület. A külváros,
ahol az ajtón kilépve a természetben találja magát.
Ásványa, köve
Jade: megteremti a lélek
harmóniáját, bátorságot ad

A Kos csillagjegyűekkel folytatjuk!

Ametiszt: erősíti az akaratot, józan gondolatokhoz
segít
Opál: szerencsét hoz
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