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Szentimentális, megfontolt, családcentrikus, lakásának dísze a konyha

Július
a Rák
hónapja

A Rák szereti otthon tölteni szabadidejét különböző alkotó munkákkal. Minden építő jellegű tevékenység érdekli: a barkácsolás,
varrás, sütés-főzés, kertészkedés. Hobbijának színtere lehet a konyha, ahol családját és barátait örvendezteti meg „ételkölteményeivel”. A tömörfa country bútorzat mellett a kiegészítők rusztikusak,

A Rák az időt folyamatosnak éli meg, ott van a múltban, a jelen-

egy sarokban helyet kaphatnak a már használatban nem lévő,

ben és a jövőben ugyanazon pillanatban. Megfontolja minden

antik konyhai eszközök, mint egy kis kiállítás.

tettét, feleslegesen soha nem fektet be energiát, „lassan jársz, to-

A barkácsoló Rák kihasználja a garázst, amit bepolcoz, és külön

vább érsz” a jelmondata. Szereti titoknak, megoldandó rejtélynek

asztalt tesz be, ahol kedvére fúrhat-faraghat. A Rák fér-

feltüntetni magát. Nehezen mutatja ki gyöngéd érzelmeit, nem

fiak szeretnek félrevonulni, és magukban alkotni.

szeret kezdeményezni. Csak gyöngédséggel, türelemmel, ked-

Ha a Ráknak nincs lehetősége külön hobbiszobát

vességgel lehet nála célt érni. Félénksége nagyon vonzóvá teszi,

fenntartani, akkor a nappaliban rendezni be al-

és felkelti az ellenkező nem érdeklődését. Szeret kommunikálni,

kotóműhelyét, ami folyamatos felfordulást eredmé-

mindenről van véleménye, társasági ember. Nem újító szellemű,

nyez. Célszerű paraván mögé rejtenie e színtért, közel

a járt utat soha nem cseréli fel a járatlanra. Hangulata hirtelen

egy ablakhoz, hogy természetes fényben dolgozhasson.

változik: egyik pillanatban madarat lehetne vele fogatni, másik

Kézműves remekeivel szívesen díszíti lakását, házát, és

pillanatban mély depresszióba zuhan. A tartós kapcsolat híve,

szívesen adja ajándékba őket.

magasak az elvárásai, de aki azoknak megfelel, az egy gyöngéd,

Kedvenc tárgyai

hűséges társat szerez a Rák személyében egy teljes életre.

Antik kaspó, hímzett ágytakaró, akvárium, kovácsoltvas kiegészítők, fenyő tálalószekrény, beépített konyhai berendezések,
beépített szekrény, papírernyős lámpa.
Ideális lakóhely
Kertes ház vagy társasház udvarral.
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Ásványa, köve
Szelenit: javítja a kapcsolatteremtési készséget
Hegyi kristály: kitisztítja
a kusza gondolatoktól a fejet

Színe

Ezüst: csökkenti a sebezhetőséget

Kék konyha Quattro Mobili. www.quattromobili.hu
Bézs rusztikus konyha Caracalla Konyhastúdió.
1088 Budapest, Bródy S. u. 25., tel.: 1/318 2381, www.caracalla.hu
Falcon főzőcentrum Absoul Lakberendezés MaxCity
2045 Törökbálint, Tópark u. 1/A, fszt. 24-es üzlet, www.absoul.hu
Zöld tálka KARE Budapest. 1077 Budapest, Király u. 43-45.,
tel.: 1/413 0545, www.kare-budapest.hu
Narancssárga kancsó, bögre BUTLERS. www.butlers.hu
Zöld konyhasziget, fekvőfotel, kárpitozott szék
Nosztalgia Home. MaxCity 2045 Törökbálint, Tópark utca 1/A, fszt.
20-as üzlet, tel.: 23/428 311, www.nosztalgia-home.hu
DEDAR Milano textilvágatok Bambuszmánia – Wall Decor/
MaxCity. www.bambuszmania.hu
Drótkosár fogantyúval, díszpárna, asztali és függőlámpa,
szervírozótál IKEA. www.ikea.hu

Bézstől a narancsig, zöld
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