
Rák, az otthonteremtő 
A rák otthona mindig meghitt és barátságos, 
imád sok időt tölteni az aprólékosan 
berendezett kuckójában. Szereti az időtlen 
romantikus bútorokat, amik a régi időkre 
emlékeztetik. Lakása kialakításakor a saját 
feje után megy, nem követi a divatot. A 
design nem elsődleges a számára, inkább a 
praktikusságra és a családias légkör 
megteremtésére fókuszál. Csak az apróbb 
tárgyak kiválasztásánál hajlandó 
kompromisszumokra, általában nem engedi 
párját beleszólni a berendezéssel kapcsolatos 
döntésekbe. A kézzel szőtt szőnyegekről és a 
kényelmes kanapékról sem tud lemondani. 
Imádja a puha anyagokat és a nagy 
bútorokat. Otthona impozáns és előkellő 
mégis hangulatos marad, nem válik rideggé. 
Akár sok pénzt is hajlandó kiadni a számára 
megfelelő berendezésekért. Bármilyen szobát 
képes pillanatok alatt a saját ízlésére 
formálni. Gyakran rendezi át a belsőtereket, 
ha éppen olyan hangulat tör rá. 
Megfontolt vásárló, szeret hosszasan mérlegelni mielőtt megvesz egy-egy tárgyat. 
Sokszor csak kevés bútort vesz, mert inkább családi régiségekkel rendezni be lakását. 
Ugyan jó érzékkel dekorál, de vigyáznia kell arra, hogy az élettere ne váljon egy 
múzeumi kiállítássá a sok antik holmitól. Sok rák szereti a csipkét, de érdemes csak 
kisfelületeken használnia őket, vagy teljesen száműznie azokat otthonából. 
Odavan a régi családi fotókért is, de az utazásairól és mindenről szeret képet kirakni, 
amihez valamilyen emlék fűzi. Érdemes lenne egy külön falat létrehozni a számára 
fontos képeknek. 

Szereti az apró 
emléktárgyakat, hajlamos 
rengeteg kiegészítőt 
vásárolni, még ha 
mindegyiknek nem is találja 
meg a megfelelő helyet. 
Kevés a szabad felület nála, 
ajánlott lenne szellősebben 
berendeznie otthonát, igaz 
Ő a rendetlenségben is 
képes jól érezni magát. 
Ugyan szereti a termetes 
bútorokat, de vásárláskor 
inkább kis helyen elférő 
bővíthető, kinyitható 



darabokat válasszon. Ettől kevésbé lesz zsúfolt lakása összhatása. 
Berendezés terén a nőies, romantikus megoldások dominálnak, még a legtöbb férfi 
otthonában is. Imádják a boltíves ablakokat, apró kerteket, halastavakat és mindent, 
ami egy elvarázsolt kis kastély elmaradhatatlan kelléke. A rák nő különlegesen szeret 
hálószobájába baldachinos ágyat tenni. De egyes jegyekkel ellentétben a tökéletes 

boldogságához nem kell palotában 
élnie, egy hangulatosan berendezett 
sorház is ideális lakóhely számára. 
A lakása középpontja egy gyönyörű 
antik kandalló lehet, ahol a téli 
napokon felmelegedhet a szeretteivel.  
 
Hozzá a barna és sárga árnyalatok, az 
ezüst, a gyöngyházfényű rózsaszín, a 
tengerzöld és az aranyszínek 
passzolnak a legjobban. Kedvenc 
anyagai pedig a márvány és az üveg, 
de fabútokat is előszeretettel használ. 
Szívesen tölt sok időt a családjával és a 
barátaival. Ha teheti gyakran szervez 
összejöveteleket a lakásában. Ezért a 
legfontosabb hely számára a nappali, 
ahol sok embert képes fogadni. A rák 
házában mindenki otthonosan érzi 

magát az első pillanattól fogva, minden helyzetben gondoskodik a látogatók 
kényelméről. 
Általában szereti finom falatokkal meglepni ismerőseit, de nem feltétlenül jeleskedik a 
konyhaművészetekben. Konyhája rendszerint kicsi, de praktikus. Igyekszik azonban 
mindenféle trükkel meghosszabbítani azt. A kedvenc megoldása a kert berendezése 
étkezőgarnitúrával, vagy tűzrakó hely kialakításával. Azonban az ott található 
garnitúra is mindig minőségi kell, hogy 
legyen, ki nem állhatja a műanyag tárgyakat. 
Az amerikai konyha nagy szerelmese, mert 
főzés közben is tud a barátaival csevegni. 
 
Mivel elég érzékeny és hajlamos a 
hangulatingadozásokra, ezért fontos, hogy 
otthonában ki tudjon kapcsolódni. Erre 
mindenféle kreatív hobbi alkalmas, amivel 
aztán ki is dekorálhatja szobáit. Érdemes 
festéssel, szobrászkodással vagy 
barkácsolással eltöltenie a szabadidejét. 
 
Szeret sok időt tölteni a természetben. Ha 
nincs kertje, akkor az erkélyén alakítson ki 
egy kis növényes sarkot, és szerezzen be 
friss virágokat a piacról, attól mindig jobb 
kedve lesz. Lakása fénypontja lehet egy 



beltéri szökőkút kövekkel, ott, ahol ellazulásra vágyik. Igazi szentély lenne ez egy rák 
számára. 
 
Nem kedveli a túl erős fényt, ezért érdemes állítható fényerőről gondoskodnia. A 
hangulatfény és egy rakás gyertya mindig segít lazítani neki egy fárasztó nap után. 
 
 
AJÁNLÓ: A ráknak a nappalijában, vagy azon a helyen érdemes LED csillagos 
égboltot felszereltetnie, ahol a legtöbbet tartózkodik a családjával. Így nem csak a 
nála vendégeskedőket ejtheti ámulatba, ha összeülnek, hanem számára is pihentető 
lesz a hangulatfények kombinációja, amelyeknek még fényterápia funkciójuk is van. 
A hálószobájának is fontos kelléke lehet. De mindkét helyre szolid, romantikus 
stílusút érdemes terveznie. A méretére a minél nagyobb, annál jobb elve igaz. 
Színeiben azonban inkább a nem kirívó világos, pasztellszínek közül válasszon, 
valamilyen barnás árnyalatú vagy egy különleges zöldháttér remek megoldás lehet. 
Amiket meleg fehér fényű LED világítással és RGB peremvilágítással tehet 
tökéletessé. Mivel szereti a kerek formákat, ezért akár egy csigavonalban tekeredő 
alakú is szóba jöhet neki, de bármilyen extrém alakzatra is rá lehet beszélni. A 
lényeg, hogy illeszkedjen bele harmonikusan a lakása összképébe, úgy, hogy közben 
kápráztasson el mindenkit egyediségével. 
 
TIPP: A ráknak egy kicsit bonyolult ajándékot választani, mindenképp az érzelmeire 
érdemes hatni. A párjától egy romantikus vacsora virágcsokorral vagy wellness 
hétvége nyerő lehet, a lényeg, hogy teremtsen meghitt, bensőséges pillanatokat. A 
rák a meglepetésekkel szemben is maximalista, ez nem azt jelenti, hogy az 
apróságoknak nem örül, de odafigyel, hogy milyen részletességgel választottál neki 
ajándéktárgyat. Mindenképp ismerd meg, hogy milyen hobbijai vannak és egy 
azokhoz kapcsolódó apró kis figyelmességgel le tudod venni a lábáról. A 
legfontosabb, hogy érezze ismered és sok időt szántál a megfelelő darab 
beszerzésére. 


