Szűz, a rendmániás
A szűz jegyben született
ember nehezen engedi el
magát, ezért fontos számára,
hogy otthona nyugalmat és
biztonságot sugározzon, a
harmóniára törekszik. Az élet
minden
területén
a
tökéleteset keresi, ez a
lakására
is
érvényes.
Folyamatosan
finomítja
berendezése
részleteit.
Mindig rend van nála,
minden
egyes
tárgynak
megvan a maga helye, és ki
nem állhatja, ha valaki rosszul rakja vissza a gondosan kiválasztott díszeit. Mielőtt
bármit megvenne, alaposan mérlegeli, hogy valóban illik-e az otthonába, hova rakja,
és hogy tényleg szüksége van e rá. Fontos neki, hogy berendezései praktikusak
legyenek. Nagyon jó érzékkel választ olyan
bútorokat, amik hasznosak és szépek is. Színek
terén a visszafogott világos árnyalatokat részesíti
előnyben: a mohazöld, barna, galambszürke,
ekrü, fehér és a kék, sárga variációi passzolnak a
legjobban a stílusához. Nem kedveli a tarka
mintákat, a vad és fényes díszítések taszítják. A
pöttyös, csíkos, kockás textileket még megtűri,
de csakis szolid formában. Arra vigyáznia kell,
hogy ne legyen unalmas a lakása. Ugyanis
hajlamos túlzásba vinni a pedantériát és az is
előfordulhat, hogy alig használ kiegészítőket,
színeket. Az egyszerűségre törekszik, de ezt
úgyis megteremtheti, hogy közben látványos és
barátságos életteret alakít ki. Szeret fabútorokat,
polcokat és padlót választani a házába. Igyekszik
a természetet bevinni lakásába. Sok váza
található nála, mivel imádja a virágokat, és
gyakran is vesz belőlük. Törekszik környezetbarát
anyagokkal dekorálni, mint a mészkő és a
kerámia. Gyengéi a beépített bútorok, amik nem foglalnak sok helyet, mégis
rengeteg dolgot tud tárolni bennük, és elrejteni a kíváncsi szemek elől. Csak ritkán
fogad vendégeket, nehezen enged be bárkit a privátszférájába. Úgy érzi lakása
sohasem lehet elég tiszta ahhoz, hogy mások is lássák. Mániákusan ügyel a
higiéniára, és arra, hogy minden a helyén legyen. Épp ezért ritkán tart állatot a
lakásában, maximum a kertben viseli el őket, mert nagyon frusztrálják az elhullatott
szőrszálak a földön és a kanapékon. Eleve úgy rendezi be otthonát, hogy könnyű
legyen tisztán tartania, ezért kerüli a fényes és sötét padlólapot.

Nehezen vág bele felújításba, szereti a megszokott környezetet. Csupán apróságokkal
bővíti otthonát, és csak az elavult dolgokat cseréli le. Kevés szabadidejében élvezi, ha
barkácsolhat, vagy gipszből, kerámiából alkothat mütyüröket. Örömmel tölti el, ha
szobáiba kirakhatja saját műveit. Inkább az olcsó berendezések híve, de egy-egy
minőségi darabért hajlandó borsos összeget fizetni. Az IKEA bútorait neki találták ki.
Gyakran keveri a klasszikus
és a modern stílust, egy-két
merészebb tárgy is helyet
kaphat
lakásában.
Hálószobája azonban mindig
egyszerű, szinte puritán.
Ügyesen használja ki a
tereket, kicsi szobából is
bármikor
képes
óriásit
varázsolni.
A sötét rossz hatással van
rá, ezért nem csak színek
terén
választ
világos
árnyalatokat,
hanem
a
napfényt is igyekszik beengedni az otthonába. Sok természetes fény és lámpa
világítja be szobáit.
AJÁNLÓ: Letisztult, világos színű (fehér vagy bézs) LED csillagos égbolt illik hozzá.
Érdemes egyedi, plasztikus hatásút választania, ami kiemelkedik. Hideg fehér fényű
LED égők világítsanak benne, mert ez emeli ki leginkább otthona színeit.
TIPP: A személyes apróságokat kedveli, nem szereti a drága ajándékokat.
Nyugtatólag hat rá minden, ami aromaterápiás, érdemes ilyen termékekkel meglepni.
Mivel a szűz imádja a kulturális programokat, ezért egy színházjeggyel sem lőhetsz
mellé.

