
Nyilas, a kalandor 
A nyilas imád utazni, és ez a lakásán is meglátszik. Szobái tele vannak az útjairól 
hazahozott szuvenírekkel és apróságokkal, de mindnek meg van a funkciója. Zavarja, 
ha egy tárgynak nincs 
haszna. Szereti az érdekes 
párosításokat és a kissé 
bizarr berendezéseket. 
Nincs oda az apró 
mintákért, díszítésekért, 
inkább a eszközök alakjára 
és elhelyezésére fordít 
különleges figyelmet. 
Leginkább fa, bronz, 
alumínium és üveg 
berendezéseket, 
anyagokat használ. Kedveli 
a tengerparti nyaralók 
hangulatát, otthonát is szereti kagylókkal, kavicsokkal, terméskövekkel díszíteni. 
Fontos számára, hogy lakása elegáns legyen és tükrözze a jó ízlését, ennek ellenére 
strapabíró bútorokat vesz, amik nem sérülnek könnyen és nem látszódnak meg 
rajtuk a foltok, a rattant neki találták ki. Általában fehér vagy bézs színűre festi falait, 
amin remekül érvényesülnek a különleges tárgyak és a nyaralásain készült képek. Ez 
persze nem azt jelenti, hogy nem imádja a harsány színeket. Nagyon is gyakran 
használja őket, de csak kis területeken, inkább kiegészítőkként. Kedvenc színei, 
amikkel szívesen dekorálja otthonát, a mályva és a bíbor árnyalatai, és szinte 
bármilyen kék. A királykék a vizet és a megnyugvást szimbolizálja számára, ezért 
érdemes olyan helyeken alkalmaznia, ahol pihenni szeretne. Ez a nyilas esetében 
nem feltétlenül a hálószobát jelenti. A nyilas számára fontos a kényelem, ezért csak 
olyan bútorokat választ, amiben kellemesen érzi 
magát, a szépségért soha nem áldozza be a 
komfortot. Otthona modern, általában követi a 
divatot. Az ikrekhez hasonlóan Ő se kedveli a 
régiségeket. Távol áll tőle az egyszerűség, lakása 
inkább zsúfolt, és az eklektika jegyében rendezi 
be azt. Kedveli a különböző kultúrák 
keveredését, az afrikai stílusú berendezés áll 
hozzá a legközelebb, amit meglepő és kortárs 
bútorokkal ötvöz. Imád olvasni, ezért, ha teheti, 
akkor tart otthon egy kis házi könyvtárat. 
Szüksége van a nagy terekre és imádja az óriási 
belmagasságú szobákat. Annak ellenére, hogy 
rengeteg tárgyat halmoz fel, lakásában fontos az 
átláthatóság, mivel nyomasztja, ha korlátozzák a 
mozgásterét. Azonban szüksége van pár 
robosztus szekrényre, ahová bedobálhatja a 
cuccait, ha vendég jönne hozzá. Mindig odafigyel arra hogy a szövetek passzoljanak 



egymáshoz, nem szokott sok textilt keverni. Minden szoba egyformán fontos 
számára, nincs kedvenc helye a lakásban. Csak azokat a bútorokat szereti, amit 
maga választott ki. Nem hagyja, hogy más is beleszóljon a lakberendezési terveibe. 
Gyakran fog átalakításokba, igényli a változatosságot. Mivel a saját feje után szokott 
menni, ezért nem kér segítséget az újításokhoz. A nyilasok között sok a 
lakberendező. 
Közel áll a természethez, ezért fontos, hogy az otthonában is nagy szerephez jusson. 

Jó hatással van rá, ha ki 
tud alakítani egy beltéri 
kertet lehetőleg 
szökőkúttal. Igazi oázis 
lenne számára, és 
legalább az útjairól 
gyűjtött köveket is fel 
tudná használni. 
Azonban ne válasszon 
sok törődést igénylő 
növényt, mert nem 
mindig lesz ideje a 
gondozásukra. A nyilas 
kötődik a természethez, 
ezért szinte minden 
helyiségbe tesz 

szobanövényt, vagy valamilyen különleges virágot. 
A sötétség depresszióssá teszi, ezért rengeteg fényre van szüksége. Azt se bánná, ha 
háza falai csak üvegből állnának. Ritkán rejti függöny mögé az ablakait, de akkor is 
csak világos és áttetsző anyagokat használ hozzá. Ha nincsenek nagy ablakai, akkor 
rengeteg lámpával pótolja a világosságot, de gyertyák és füstölők is megtalálhatóak 
nála minden mennyiségben. 
 
 
AJÁNLÓ: Élvezi a végtelenséget, ezért fontos, hogy a világítás is ezt szimbolizálja. A 
nyilasnak mindenképp nagy területre érdemes LED csillagos égboltot raknia, akár az 
egész plafonra. Azért, hogyha felnéz, akkor a határtalan univerzum érzése ejtse 
rabul. A hálószobájába érdemes tennie, mert megnyugtatja, és jobban fog aludni a 
hatására. Valamilyen sötétkék árnyalatúnak kellene lennie a háttérnek, hogy a valódi 
égbolt érzetét keltse, és rajta különböző méretű naturális fehér színű LED-ek 
világítanának. Így biztos azt érezné, hogy a természetben hajtja álomra a fejét. 
 
TIPP: Tökéletes ajándék számára egy rusztikus kínáló tál, vagy egy bronz váza. 
Minden kiegészítőnek örül, ami természetes anyagból készült. Ha pedig nem akarsz 
sok pénzt költeni a meglepetésére, akkor egy cserepes virág, vagy egy különleges 
orchidea is biztosan le fogja nyűgözni. 
 


