
Bika, a gyűjtögető 
Számára a kényelem és az egyediség a legfontosabb. Otthona minden zuga úgy van 
kialakítva, hogy komfortosan érezze magát, aki benéz hozzá. Imádja a puha 
szöveteket, párnákat, amikből sokat is használ. Lakásában a fotelek és a kanapék is 
olyanok, hogy a benne ülő személy legszívesebben elaludna, mert annyira kényelmes 
és otthonos. A bika számára elemi szükséglet a biztonság, ezt szeretné megteremteni 
a házában is. Számára a ház minden szobája egy kuckó, amiben elbújhat, elrejtőzhet 
a problémák elől. Ezért leginkább olyan színeket választ dekoráláskor, amik 
nyugalmat sugároznak. Nem szereti a rikító színeket, inkább a semleges barna, bézs, 

zöld és kék árnyalatait 
használja, de néha feldobja 
őket egy kis világos 
rózsaszínnel és halvány 
sárgával is. A színeket 
általában nem szereti 
keverni, inkább az 
egyszerűségre törekszik. 
 
A legnagyobb hibája a 
lakberendezés során, hogy 
rögeszmésen gyűjtöget. 
Mindent megtart, amihez 
valamilyen emlék fűzi, vagy 
úgy gondolja, hogy egyszer 

még használni fogja. Lakása épp ezért tele van apró dísztárgyakkal, régi 
ajándékokkal, na meg természetesen családi és baráti képekkel. A bika egyszerűen 
rajong a képekért, maga is szeret 
fotózni. Tipikusan Ő az, aki 
képsarkot alakít ki a lakásában, és 
még a tükörre is akasztgat pár 
fotót. Imádja a művészeteket, 
ezért, ha megengedheti magának, 
akkor biztos tart néhány igazán 
értékes festményt az otthonában. 
Szereti lenyűgözni a vendégeit, 
otthona csak úgy sugározza 
magából a luxust. Mindig minőségi 
textileket, anyagokat választ, és 
odafigyel a legapróbb részletekre 
is. Alapvetőleg spórolós jegy, de az 
otthonára hajlandó sokat költeni. 
Persze ez azért is van, mert nem gyakran újítja fel, cseréli le a dolgokat. Egyszer 
rendezi be az ízlése szerint, és akkor akár egy életre úgyis hagyja, mivel fél a 
változtatásoktól. Vásárlásnál a praktikusságot is szem előtt tartja. Rengeteg 
szekrényre és tároló helyre van szüksége, hogy el tudja rejteni a sok limlomot, amit 
összegyűjt az évek alatt. Lakásában kibontakozik a valódi személyisége, fontos 



számára, hogy egyedi tárgyakkal rendezze be otthonát. A divatot azonban nem 
követi. Kedvenc anyagai a fa és a bőr. Leginkább sötét hajópadlót választ, amire 
vastag puha szőnyeget rak. Imádja a virágmintát, és a meleg színeket. Házában 
általában rusztikus bútorok vannak, gyakran megtartja a régi családi ereklyéket is.  
Mivel földjegy oda van a növényekért, bár a kertészkedést nem neki találták ki. Ha 
teheti, akkor tópartra költözzön, a víz harmóniát kelt benne, amitől sokkal 
nyugodtabb és kiegyensúlyozottabb lesz. 
 

Lakása egyik 
legfontosabb pontja a 
konyha. A bika imád 
főzni, és szinte naponta 
hódol is ennek a 
szenvedélyének. A 
tűzhely mindenképp 
központi helyet kap a 
bika lakásában. Mivel 
gyakran fogad 
vendégeket, ezért tágas 
ebédlőre van szüksége. 
Úgy érdemes kialakítania 
konyháját, hogy egy 
légtérben legyen az 

ebédlőjével, így főzés közben is tud csevegni a barátaival. Igazi ínyenc az ételeken 
kívül a terítésben is remekel. Nagyon sok különböző tányérja, bögréje és szalvétája 
van minden alkalomra. 
A bonyolult műszaki cikkeket kerüli, nem szereti beállítgatni őket. Nem érzi szükségét 
annak, hogy modern gépei legyenek, inkább olyat választ, ami biztonságosnak és 
tartósnak néz ki. Egyedül a televízió a gyengéje, abból nagyot és látványosat választ. 
Akár még a hálószobájába is rak egyet, mivel gyakran alszik el tévézés közben. 
Hálószobája az Ő igazi szentélye. Mindenből a legpuhábbat és legminőségibbet szerzi 
be oda. Úgy rendezi be, hogy minden kéznél legyen, és ki se kelljen szállnia az 
ágyból. Otthonában az ágy az igazi kardinális pont, mivel egyszerűen imád 
lustálkodni.  
A fürdőszoba berendezésére fordítja a legkevesebb időt, inkább puritán stílusban 
rendezi be. Csak a legfontosabb dolgokat tárolja ott. Az egyedüli luxus, amire 
szívesen költ egy masszázskád vagy jakuzzi.  
Kedveli a napos szobákat, de fontos számára, hogy egy pillanat alatt el tudjon 
sötétíteni mindent, és be tudja vackolni magát. Épp ezért szereti a hangulatvilágítást 
is. 
 
AJÁNLÓ: Mindenképp a meleg fényű világítást részesíti előnyben, ami barátságossá 
teszi otthonát. De ha igazán el akarja kápráztatni azt, aki betér hozzá, akkor RGB 
színváltós LED-eket érdemes használnia. A bika egy egyedi alakú LED csillagos 
égboltot szeretne otthonába, amilyen senki másnak nincs. Így a formájának csak a 
képzelete szabhat határt. Színe viszont feltétlenül egy biztonságot sugárzó zöld vagy 
bézs árnyalat legyen.  
 



TIPP: A bika jegyűeket könnyű megajándékozni, mindennek örülnek, ami személyes, 
te magad készítettél, vagy arra utal, hogy figyeltél rá. Tuti siker, ha egy 
pohárkészlettel vagy egy egyedi fűszertartóval leped meg, de nem hibázhatsz egy 
szép képkerettel sem. A lényeg, hogy ne tucat terméket adj neki, és érezze, hogy 
különleges. Mindig a mögöttes tartalmat figyeli, és kínosan érzi magát, ha drága 
ajándékot kap. 
 


