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szöveg Tóth Erzsébet styling Szabó-Vedress Krisztina

Pedáns, jószívű, kritikus, lakásának minden szeglete látványos

Szeptember
a Szűz
hónapja

Kérdezzen szakértonktol
Átalakít, frissít, felújít? Szabó-Vedress Krisztina
lakberendezõ segít, ha elakadt a tervezésben.
http://www.amiotthonunk.hu/szakertok.html

A Szűz esetében nem lehet csupán egy helyiséget kiemelni, mert
A Szűz esze mindig a helyén van, ésszerűen és gyakorlatiasan

minden sarokra ugyanakkora hangsúlyt fektet. Otthona kiegyen-

szemléli a világot. Akik nem közelebbi ismerősei, hűvösnek és

súlyozottságról és letisztultságról tanúskodik. Szépérzéke minden-

érzéketlennek gondolják, pedig ez csak álarc, ami megvédi őt

hol tetten érhető, megkapó a kellemes légkör és az elegancia.

másoktól. Megjelenése erőt és kiváló szellemet mutat, hallgatnak

A falak és bútorok egyszínűek, ritkán finomabb minták jelen-

a szavára. Az életben betöltött szerepeit elhatározás kérdésének

hetnek meg a drapériák között, de ezekkel is óvatosan bánik.

tartja, a sorsát mindig ő irányítja. Sokszor túlzottan rendszere-

A műanyagot ki nem állhatja, mint a föld jegyűek általában, de

tő, még a szőnyeg rojtjait is kifésüli. Mindennek megvan a maga

fából minden mennyiség jöhet. Mindenből a legjobbat, a legjobb

helye az otthonában, ha valaki arrébb tesz valamit, rögtön vis�-

áron – lehetne a szlogenje, soha nem költekezik ésszerűtlenül.

szarendezi. Hivatásában céltudatos, a karrierért mindent meg is

Elvei szerint állat csak a kertbe való, ezért ritkán en-

tesz, ha szükséges túlórázik, vagy ha kell, beül újra az iskolapadba

ged még kedvencre vágyakozó gyermekének is. Növény

új ismeretek elsajátítására. Elsődleges célja az anyagi biztonság

annál több van az otthonában.

megteremtése, ő az, aki gondol a jövőre, és ért is a pénzügyekhez.

Kedvenc tárgyai

Nagyon kritikus, emiatt könnyen szerez ellenségeket, de ha va-

Színes és vidám vázák, teáscsészék, bézs kanapé hozzá

lakit kedvel, azzal mindig elbűvölően viselkedik, s akit barátjává

illő fotelekkel, különleges csecsebecsék, határidőnapló.

fogad, azért tűzbe menne.

Ideális lakóhely
Aktív éveiben modern, fényárban úszó társasházi lakás,
idősebb éveiben kertes ház.
A Mérleg csillagjegyűekkel folytatjuk!

nívósarok

Színe
Barna, fehér, lila, zöld, kék

Ásványa, köve
Tigrisszem: segít a nehézségek legyőzésében és a harmónia elérésében.

Enteriőr, textilvágatok KA International. 1061 Budapest,
Király u. 44., tel.: 1/343 2080, www.kainternational.hu
DIVA íves bőrkanapé Kanizsa Trend Kft. Tel.: 93/500 100,
www.andante.hu
BAMBOO váza Butlers. www.butlers.hu
Színes buddhák, kárpitozott szék, állólámpa, kék és zöld párnák, színes müzlistálkák KARE Budapest. 1077 Budapest, Király
u. 43-45. tel.: 1/413 0545, www.kare-budapest.hu
PAPAJA színes kaspók, KVILL képkeret, FABULÖS poharak
IKEA. www.ikea.hu
NOVA kanapé BoConcept. www.boconcept.hu
Határidőnaplók Kalendart Kiadó Kft. 2000 Szentendre,
Dobogókői út 4., tel.: 1/666 4000, www.kalendart.hu

Jáspis: örömet és boldogságot hoz.
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