
Kos, az örök kísérletező 
 
A kos jegy szülötte számára nélkülözhetetlenek a tágas terek, mivel állandóan 
mozgásban van. Szeret sétálni, ezért olyan helyre érdemes költöznie, ahol van a 
közelben erdő, vagy legalább egy nagy park. Szereti a letisztult, átlátható tereket, a 
minimalista stílust részesíti előnyben. Nem gyakran rak rendet, de fontos számára, 

hogy könnyen és 
gyorsan megtaláljon 
mindent, ezért a 
praktikusság az egyik 
leglényegesebb számára 
a lakberendezésben. 
Kedveli a merész 

összeállításokat. 
Mindenképp élénk, 
energikus színeket 
használ otthonában, a 
piros és a vörös összes 
árnyalatát imádja. 
Szeret kontrasztot 
teremteni a fehér, 
szürke színnel. Ezek 

mellett még a napsárga szín tökéletes otthonába, de a narancs és a barna árnyalatai 
is általában megtalálhatóak nála. Ezeket a színeket főként ott érdemes használnia, 
ahol pihenésre és feltöltődésre vágyik.  
 
Mivel a Zodiákus első jegye, ezért általában vezető pozíciót tölt be. Az otthonában 
nem tűri meg az apró csecsebecséket, a funkció nélküli dísztárgyakat, felesleges 
kacatoknak tartja őket. Ha mégis kirak valamit, akkor az egy rangosabb munkahelyi 
elismerés, vagy sporttrófea, ami emlékezteti korábbi győzelmére. Csak a számára 
legfontosabb képeket akasztja ki. Ha sok kedvence van, akkor inkább montázst készít 
belőlük, mert ki nem állhatja, ha a falak tele vannak aggatva. Emellett pedig egy-egy 
eredeti festménnyel díszíti a 
lakását, kedveli az absztrakt 
műveket. A szögletes formák 
illenek hozzá, de odavan az 
extrémebb berendezési tárgyakért 
is.  
Valószínűleg nem a konyha lesz a 
leggyakrabban használt hely a kos 
lakásában, ezért az nyugodtan 
lehet kisebb a többi szobánál. 
Azonban a praktikusság ott is 
nagyon fontos számára. Szereti, ha 
minden kéznél van, és nem kell 
egy fűszerért felnyúlkálnia a harmadik polcra. Még a főzéstől is elveszi a kedvét, ha 



valamit keresgélnie kell. Csak pár edényt használ, a konyhában sem viseli el a 
zsúfoltságot. Szereti mindig a legmodernebb konyhagépeket megvenni, és használni. 
Rajong a természetért, aminek elemeit szívesen viszi be az otthonába is. De fontos 
hogyha úgy dönt, hogy növényt vesz, akkor mindenképp olyat válasszon, ami nem 
igényel sok törődést. A kosoknál ugyanis nagyon gyakran kipusztulnak a 
szobanövények, mert nem kapnak elég figyelmet. Előfordulhat, hogy elfelejti öntözni 
a virágokat, vagy nem néz utána az igényeiknek és túllocsolja őket. Mivel a kertet 
sem szereti rendben tartani, és a fűnyírással ki lehet kergetni a világból, ezért 
tanácsosabb, ha inkább kövekkel szórja tele az udvarát és kialakít egy helyet, ahol a 
barátaival grillezhet. Ha nem házban lakik, akkor pedig a balkonján, erkélyén 
alakítson ki rá egy erre alkalmas helyet. 
Sok fát használ az otthonában. A nagy faasztalok 
és fapultok a gyengéi, de a fapadlóhoz is 
ragaszkodik. A szőnyegeket inkább csak kis 
területeken alkalmazza. A fa színében a melegebb 
árnyalatokat kedveli. Nyír és fenyőfa helyett 
inkább a mahagóni illik hozzá. De ne tévesszen 
meg a rengeteg fafelület, nem lesz régies hatásuk. 
A kos ügyesen keveri a különböző stílusokat úgy, 
hogy közben az összkép modern és egyedi marad. 
Bár nem szeretne kastélyban élni, de legalább 
akkora területre vágyik, ahol kiélheti kreativitását. 
Ha tehetné, akkor lenne egy szobája, amit csak 
testedzésre használna. Lenne egy játszószobája, 
ahol mindenképp tartana egy biliárdasztalt, és 
persze egy kreatív műhely is kellene neki. Egy 
fárasztó nap után pedig a házi uszodájában és 
szaunájában lazítana. Sosem lehet elég szobája, 
mert mindig kitalál valami újat, hogy mire tudná 
még használni az üres tereket. Szereti maga 
dekorálni az otthonát, csak ritkán alkalmaz lakberendezőt. Gyakran támadnak új 
ötletei, hogy hogyan változtassa meg a lakását. Általában rögtön bele is vág, az 
persze már más kérdés, hogy be is fejezi-e.  
A fény nagyon fontos az életében, épp ezért sok lámpa található nála. Imádja a 
hatalmas ablakokat, és még az se zavarja, ha belátnak hozzá. Általában hagyja, hogy 
az ablak önmagában érvényesüljön, mivel nem rajong a függönyökért, textilekért. 
Nem az a fajta, aki órákig válogatja a sötétítő anyagait.  
 
AJÁNLÓ: A világítás terén is a szögletes formákat kedveli. Színekben pedig az a 
lényeg, hogy élénk és kontrasztos legyen. A kos nappalijába egy feltűnő 
téglalapalakú LED Csillagos Égbolt mutatna a legjobban, ami piros színű lenne és 
hideg fehér fényű LED-ek díszítenék. A hálószobáját pedig még vonzóbbá teheti, ha 
piros LED szalagot használ díszvilágításként. 
 
TIPP: A kosokat a szaglásukon keresztül lehet megfogni. Imádják a friss, intenzív 
illatokat. Ha ajándékot keresel számukra akkor egy illatos gyertyával, szappannal 
vagy parfümmel nem foghatsz mellé. A virágos illatokat és a füstölőket viszont 
inkább kerüld. 


