Skorpió, a különc
A skorpió szereti a misztikumot és ezt az otthonában is igyekszik megteremteni.
Szüksége van titkos zugokra, ahol elrejtőzhet, ezért lakásában is érdemes kialakítania
kisebb sarkokat. Ha ez nem megvalósítható, akkor törekedjen olyan kiegészítőket
vásárolni, amik titokzatossá és
érzékivé teszik szobáit. Ideálisak erre
a célra a brokát, selyem anyagú
díszpárnák, drapériák és a különböző
távol keleti stílusú gyertyák, füstölők.
A skorpió imádja a fűszeres, vadító
illatokat.
Vonzódik
a
luxushoz,
mindenből
igyekszik
minőségi
darabokat választani. Provokatív és
különc, ami lakberendezési tárgyain is
meglátszik, ízlése szélsőséges. A
hangulatához szereti alakítani a
bútorzata kinézetét, elhelyezését,
ezért gyakran szobáit eltérő stílusban
rendezi be. Az egyik minimalista
eleganciát sugároz, míg a másik
inkább egy vad, színes budoárhoz
hasonlít. Mindig beleépíti a személyiségét a lakásába, épp ezért elég változatos
eredmények születnek. Van, aki egy egyedi szemétdombon szeret pihenni, míg más
egy zen szentélyt hoz létre ennek érdekében. Jellemzően a mozgalmas, kontrasztos
megoldásokat szereti. A feketét és a fehéret imádja kombinálni, sokszor bordó és lila
színnel ötvözi őket, de állatmintákkal is gyakran dekorál. Mély és drámai színeket,
bútorokat használ. Mivel sötétre szokta festeni a falait, ajánlott sok tükröt
alkalmaznia, amivel optikailag tágíthatja a tereket. A
tapétától rosszul van, vakolt falat vagy előkelő faburkolatot
válasszon helyette. Az indiai stílus közel áll hozzá, ő az
egzotikum megtestesítője. A bőr és kovácsoltvas
berendezéseket részesíti előnyben, a műanyag tárgyakat
messziről kerüli. A márvány és gránit kiegészítőket is
előszeretettel használja. Az egyediség mellett a kényelem a
legfontosabb számára lakása tereinek kialakításakor.
Rajong a különleges festményekért, amik apró részletekből
állnak és gyakran elsőre nem is vehető ki, hogy mit
ábrázolnak. Csakis kortárs remekműveket akaszt ki falára,
a családi portrékat inkább egy fiók mélyére száműzi. Úgy
választ kiegészítőket, hogy meghökkentsék a hozzá betérő
embereket, de az összkép ne legyen túlzó. Nem szereti
gyakran átrendezni a lakását. Egyszer rendez be mindent
az ízlése szerint, utána pedig csak akkor vág bele
felújításba, ha valamiért muszáj. A tisztaság nagyon fontos
számára, de túl lusta ahhoz, hogy rendet tartson maga

körül, ezért legtöbbször felvesz egy takarítónőt. Nagyon szeret olvasni, de nem
rendelkezik nagy gyűjteménnyel, inkább könyvtárból kölcsönöz, mintsem megvegye
őket.
Nem csak a tárgyak alakjában, hanem az elhelyezésükben is törekszik az
egyediségre. Mivel nagy állatbarát, ezért általában található otthonában egy
látványos akvárium vagy terrárium.
A fürdőszoba a legfontosabb helyiség számára, imád hosszú időt tölteni a kádban.
Ebben a szobában természetességre törekszik. Az ellazulást keleties füstölőkkel és
lágy zenével segíti elő.
Mivel hajlamos a begubózásra, és a világtól való elzárkózásra, ezért tanácsos
szobanövényekkel és virágokkal körülvennie magát. Jót tesz neki a kertészkedés, ha
csak egy kis lakást engedhet meg magának, akkor alakítson ki egy konyhakertet.
Nem arról híres, hogy
szeret
növényeket
gondozni, ezért, ha
túl terhes feladatnak
érzi
ezt,
akkor
szerezzen be pár
mutatós kaktuszt.
A világításra nagyon
ügyel,
rengeteg
fényforrás található
nála. A világosság
elsődleges szempont
háza
vásárlásánál.
Lámpák
terén
is
válasszon különleges
darabokat!
AJÁNLÓ: Sötét alapú, akár fekete hátterű LED csillagos égbolt passzol hozzá a
legjobban. Amit a hálószobájába érdemes tennie, ezzel is fokozva ott az érzéki
hangulatot. Ha igazán különleges hatást akar elérni, akkor ne fehér, hanem piros
LED fényeket tetessen bele.
TIPP: Ideális ajándék számára egy elvont témájú könyv, hiszen imád olvasni. Egy
illatos szappannal vagy gyertyával is bearanyozhatod a napját. A szagláson kívül a
hallásán keresztül lehet megfogni, ezért egy koncertjegynek is biztosan örül mindig.

