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Fáradhatatlan, excentrikus, lakásának dísze az egy légterû közösségi rész

Augusztus
az Oroszlán
hónapja

Otthona megteremtésekor különlegességre törekszik, amivel
büszkélkedhet, és ami a jelleméhez a leginkább illik. A terek
szerelmese, az otthona legyen világos és átlátható!
Kedveli az urbán stílust, ami a legfrissebb divat szerinti bútorokat, textíliákat, legmodernebb eszközöket jelenti, de szívesen

Mint állatövi jegyének neve is sugallja, megjelenése királyi, fi-

hódol az értéket képviselő régi tárgyak és képzőművészeti re-

gyelemfelkeltő. Minden szem rászegeződik, ahol csak feltűnik.

mekek előtt is.

Ragyog a tömegben. Született uralkodó, kinek véleményére méltán

Az egy légtér lényege, hogy minden funkció elérhető egyazon

adhatunk, mert bölcs, éles látású, ismeri a világ dolgait. Egészsé-

helyiségben – ez praktikus és rendkívül kényelmes az Oroszlán-

gesen egoista, figyelem iránti igénye szeretetre vágyásából fakad.

nak, csak helyet foglal a kanapén, ahol nézheti kedvenc tévéműso-

Úgy fogadja el embertársait ahogy vannak, nem keresi a hibákat,

rát, könyvei karnyújtásnyira vannak, figyelheti a konyhában

miként önmagában sem látja a hibákat, ami kudarcait nehezen

sürgölődő párját, vagy a szőnyegen játszadozó gyermekeit.

emészthetővé teszi. Mindenben a tökéleteset keresi, ami a luxus

Térelválasztókkal, vagy a burkolatok okos megválasztásával

felé vezeti. Ennek okán sokszor kifolyik kezei közül a pénz.

jelöli ki az egy légtér különböző funkcióit.

Szívesen ad, de nagyon szeret kapni is. Kiváló humora köz-

A rend megőrzése nagyon fontos, hiszen itt nem lehet elta-

kedveltté teszi, nehéz vele összeakaszkodni, mert mindig nyi-

karni az íróasztalon heverő papírokat, a konyhában ott felejtett

tott a kompromisszumra. Munkájában a maximumot nyújtja,

mosatlan edényeket, a szétszórt játékokat, minden tökéletesen

nem kedveli az alárendelt szerepet.

látható. Az Oroszlán otthonában pedáns rend uralkodik.
A nagy terekhez hozzátartozik az átlag feletti belmagasság,
ami tovább növeli a térérzetet. Bátran választ óriási pácolt szekrényeket, amik mindent magukba nyelnek.
Kedvenc tárgyai
Lebegő polcok, futurisztikus kanapé, üveg dohányzóasztal,
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Borostyán: növeli az önbizalmat,
elősegíti a határozott döntések
meghozatalát
Arany: tiszteletet ébreszt,
Színe

kikezdhetetlen jellem

padlótól plafonig ablakok, csigalépcső, vörös téglafal.
Ideális lakóhely
Loftlakás, hatalmas tetőtéri lakás.
A Szűz csillagjegyűekkel folytatjuk!

nívósarok
Enteriőrök IDdesign. MaxCity Lakberendezési Áruház
2045 Törökbálint, Tópark u. 1/A, 2. emelet, 232-es üzlet,
tel.: 23/444 707, www.iddesign.hu
Gyertyatartók, Buddha, asztali lámpa, szőnyeg, könyvespolc,
színes dohányzóasztal, „koffer” számítógépállomás
KARE Budapest. 1077 Budapest, Király u. 43-45. tel.: 1/413 0545,
www.kare-budapest.hu
DEDAR Milano textília. Bambuszmánia – Wall Decor/MaxCity,
www.bambuszmania.hu

Rikító narancs, aranysárga, fekete
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