
Oroszlán, az uralkodó 
 

Az oroszlán imádja a pompát és a ragyogást. 
Otthonában minden tárgy azt sugallja, hogy egy 
királyi család lakosztályába léptünk be. Mindenhol 
elegáns szobrok, trófeák és családi portrék 
díszelegnek. A bútorokat pedig csakis a 
legfinomabb szövetek boríthatják. Minden szoba 
tökéletesen átgondolt, és a legapróbb részletekig 
megtervezett. Luxus nélkül nem is (akarna) tudna 
élni. Hatalmas terekre van szüksége, egy kis 
garzonlakásban kellemetlenül érzi magát. Ő az, aki 
ha tehetné, akkor egy palotában lakna. Nem csak 
követi a divatot, hanem gyakran teremti is. Az Ő 
lakása olyan, mint amilyeneket a lakberendezési 
magazinok címoldalán lehet látni. Lényeges neki a 
kényelem, de ezt bármikor képes beáldozni a 
szépségért. Amúgy is szívesen szórja a pénzt, de a 

házára szinte bármennyit hajlandó költeni. Az oroszlán számára nagyon fontos, hogy 
mit gondolnak róla a vendégei, ezért keményen dolgozik azon, hogy már első 
pillantásra lenyűgözze őket az otthon berendezett kis birodalma. Imádja mutogatni 
azt a fényűzést, amit megteremtett, büszke az egyedi tárgyaira, festményeire. Szeret 
a családja közelében lenni, ezért, ha nagy házban lakik, általában a szüleit is 
odaköltözteti. Ha pedig mégse lennének egymás közelében, akkor rengeteg 
személyes képet rak ki róluk. 
Gyakran esik túlzásokba a 
berendezést illetően. Kedveli 
a robosztus, nagy tárgyakat, 
ezért sokszor túlméretezett 
bútorokat vesz, amik 
elrontják az ízléses 
összképet. Általában kevés 
bútorzatot vesz, de azok 
minőségiek és sokba 
kerülnek. A festés helyett 
inkább a nagymintás 
tapéták illenek hozzá. 
Kedvenc színei az arany, az 
okker, a gazdagságot 
szimbolizáló bordó és a fekete, de a lila, magenta és fehér színeket is gyakran 
használja. Az anyagokra nagyon érzékeny, a legcsodálatosabb brokát, bársony és 
selyem szöveteket szerzi be. Rajong az egzotikumért, otthonába igyekszik bevinni a 
szavannai hangulatot és az állatmintákat. Szereti az egyedi bútorokat és a szokatlan 
formákat. A legmodernebb tárgyakkal veszi körül magát, amiket remekül ötvöz más 
stílusokkal. Vonzódik az erősen díszített, cirádás kiegészítőkhöz, szőnyegekhez, de 
egy-egy faragott bútor is tökéletesen illik otthonába. Amit mindenképp találunk egy 



oroszlán lakásában, az a tükör, nem is kis mennyiségben. Szereti így 
megnagyobbítani a tereket és időnként hosszasan csodálni magát bennük.  
Persze ennél drágább igényei is vannak, ugyanis Jacuzzi és kandalló nélkül csak 
félembernek érzi magát. 
Lakása középpontjában az ágy áll. Az oroszlán, ha tehetné el se hagyná a 
hálószobáját, maximum csak egy jó fürdőzés erejéig. Mivel imád pihenni, ezért úgy 
rendezi be a hálószobáját, hogy mindent elérjen az ágyból. Karnyújtásnyira fekszik 
tőle a laptopja, reggeliző tálcája és a televízió irányítója. Hálószobájából pedig egy 
óriási gardróbszoba nyílik, legalábbis erről álmodozik. Fürdőszobája majdnem 
ugyanennyire fontos számára. Sok időt tölt annak tökéletesítésével. A fényűzés itt is 
létszükséglet számára, 
leginkább márványt 
szeret erre a célra 
használni. A fürdőnek is 
tágasnak kell lennie, 
hiszen igényli, hogy 
legyen zuhanykabinja 
és lábakon álló kádja is, 
emellett pedig a dupla 
mosdó kényelméről sem 
szeretne lemondani. 
Jó érzéssel tölti el, ha 
színes virágokkal veszi 
körül magát. Ez nem azt 
jelenti, hogy gondozza 
is őket, ezt a feladatot inkább másra bízza. 
A napfény szerelemese. Esténként és különleges alkalmakkor sok gyertyát használ. 
 
AJÁNLÓ: Az oroszlánnak az lenne a legjobb, ha mindegyik szobájába rakna egy 
páratlan LED csillagos égboltot, hiszen minden teremben csodálatot akar kiváltani. A 
fürdőszobájába, vagy a jakuzzi fölé tökéletesen illik egy megnyugtató, varázslatos 
LED világítás, de a nappalijába is érdemes egy extrém alakút és színűt választania, 
amire rögtön rászegeződik mindenki tekintete. Ha csak egy helyre rak, akkor 
leginkább a hálószobájába célszerű tennie, mivel ott tölti a legtöbb idejét. 
Mindenképp egy absztrakt alakú LED csillagos égboltot ajánlott terveztetnie, ami 
merész színekkel rendelkezik, az arany vagy magenta a legjobb döntés. Ezt pedig 
RGB háttérvilágítással kellene párosítani, aminek színét mindig a hangulatához 
igazíthatná. 
 
TIPP: Őt nem az érdekli, hogy mennyire személyes az amit adsz, hanem az izgatja, 
hogy mennyit költöttél rá. Mindent imád, ami drága vagy annak látszik. Kedveli az 
egyedi tárgyakat, nagyszerű ajándék számára egy különleges lámpa, vagy egy 
üvegkép. 
 
 
 
 


