
Mérleg, a harmóniateremtés 
mestere 

A mérleg jegyben született ember 

számára a minőség első helyen áll 

lakása berendezésekor. Akkor érzi jól 

magát, ha berendezési tárgyairól 

egyértelműen sugárzik, hogy nívósak és 

nem a bolhapiacról szerezte be őket. 

Kifinomult ízléssel rendelkezik, és ez 

általában meglátszik otthonán is. Kedveli 

a fényűzést, de egyes jegyekkel 

ellentétben nem esik túlzásokba. Fontos 

neki a harmónia és a letisztultság. A 

stílusokat nem keveri, amint elhatározza 

(még ha ez sok időt is vesz igénybe az ő 

esetében), hogy milyen irányzatot akar 

követni, ahhoz tartja magát, és nem is 

változtat rajta. Inkább csak apró 

tárgyakkal bővíti szobáit, kerüli a 

szélsőségeket. Mégis mivel gyakran nem tud döntésre jutni, ezért mindkét változatot 

összepárosítja, és ezáltal igazán kreatív megoldások jönnek létre. 

Az egzotikus, mediterrán helyeken érzi magát otthonosan, de szereti az antik 

bútorokat is, amik a múltra, családi hagyományokra emlékeztetik. Imádja az egyedi 

régiségeket, de ennek ellenére lakása összhatása többnyire modern lesz. Színek 

terén a világos árnyalatokat preferálja. Szobái falai általában fehér, füstszürke vagy 

világoskék színűek, inkább 

különleges díszítőelemekkel, 

képekkel dobja fel a 

helyiségeket. Leggyakrabban a 

kék különböző árnyalataival 

szeret dekorálni, de a mályva, 

barna, zöld és a pasztellszínek 

nagy része is szóba jöhet nála 

felújításkor. A harsány színeket 

és giccses apróságokat kerüli. 

Lakása mindig maga a 

megtestesült elegancia. A 

levegős terek segítenek neki lazítani, a felfordulás azonban kizökkenti. Szüksége van 



rendre és nyugalomra a környezetében. Az egyensúlyt keresi az otthonában és a 

magánéletében egyaránt. Szereti a szimmetriát, ezért sokszor vesz párban bútorokat. 

A kettes szám érvényesül a lakásában: két fotel, kétágú csillár, kettő darab kaspó a 

fal mellett és ezt a végtelenségig lehetne sorolni. Arra azonban vigyáznia kell, hogy 

ne legyen túlságosan homogén az élettere. Az azonos színek és páros bútorok 

unalmassá tehetik otthonát. 

Előnyben részesíti a nagy, neves márkák termékeit, de nem azért, hogy kérkedjen 

velük. A szépségnek nem tud ellenállni, a praktikusságot is képes érte bármikor 

beáldozni. A művészetek legnagyobb pártfogója, otthonában számos festmény és 

egyedi bútor tanúskodik erről. Kis 

pénzből és helyiségekből is a legtöbbet 

hozza ki. Ha nincs elég helye egy 

dolgozószobához, akkor rendezzen be 

egy kisebb sarkot neki. Ugyan nem 

szereti hazavinni a munkáját, de 

gyakran mégis rákényszerül. A mérleg 

apró helyen is bármikor hangulatos 

irodát tud teremteni. 

A hálószobáját igyekszik minél 

intimebbé tenni, ezt különböző érzéki 

anyagokkal éri el. Imád selymet 

használni, de a damasztot, bársonyt és 

kasmírt is neki találták ki. Ha teheti, 

akkor alakítson ki egy gardróbszobát, ahol rendszerezheti a ruháit. Fürdőszobája 

legyen nagy, és a kád mindenképp központi helyre kerüljön. Mivel imád relaxálni és 

nagy szüksége is van rá, ezért egy forró fürdő igazi feltöltődést jelent számára. 

Függöny helyett inkább modern redőnyöket használ, de a bambusz és rattan 

sötétítőkért is rajong. Szüksége van a friss levegőre, ezért ablakai általában tárva 

nyitva vannak. 

AJÁNLÓ: A mérlegnek a fürdőszobájába érdemes LED csillagos égboltot helyeznie. A 
kádja, vagy jakuzzija fölött van a legjobb helyen. Ugyan a gyertyákat is imádja, de 
azok használatát össze se lehet hasonlítani azzal az élménnyel, ellazulással, amit 
akkor érhet el, ha apró kis LED égők világítanak felette, mint ezernyi miniatűr csillag. 
Az a legjobb, ha mediterrán hangulatot kelt, de valamilyen pasztellszínű hátteret 
választ hozzá. Alakra leginkább kört vagy oválist érdemes választania, amit meleg 
fehér fényű LED-ekkel tehet igazán meghitté. 
 
TIPP: A mérleget könnyű meglepni. Imádja a művészeteket, ezért egy koncert- vagy 
színházjegy biztosan eléri a kívánt hatást. Mindennek örül, ami szép, de inkább 
kerüld a giccses tárgyakat, ha mégis valamilyen díszt szeretnél venni neki, akkor 



olyat keress, ami párban van. Egy CD vagy egy minőségi bor is mindig leveszi a 
lábáról. 
 

 


