
Vízöntő, az újító 
A vízöntő lakásának berendezései akár egy 
ultramodern sci-fi film díszletei is lehetnének. 
Nem szereti a hagyományos, átlagos 
bútorformákat, amiket a legtöbb otthonban fel 
lehet lelni. Nála az asztalnak sem 
téglalapalakja és négy lába van, hanem 
valamilyen egészen absztrakt formát ölt. 
Az egyik hibája is ebből ered, néha túlzásba 
viszi a modern tárgyak halmozását, az összkép 
túl extravagáns lesz, és nem is hasonlít egy 
meghitt családi fészekre. Imádja az avantgárd, 
modern bútorokat, amilyenek senki másnak 
nincsenek.  
Színek terén a harsányság jellemzi, legjobban 
a neon és metál színek passzolnak hozzá. A 
kék és zöld legtöbb árnyalata illik 
személyiségéhez, amiket bátran keverhet is 
egymással. A türkizkék, indigó, szürkéskék, 
fekete, fehér, arany, ezüst és pasztell zöld 
színek használata jó hatással van rá. Mivel a 
vízöntő gondolatai állandóan 200%-on 
pörögnek, ezért fontos, hogy lakása színei inkább megnyugtassák őt, segítség a 
pihenésben. Ezért, ha lehet, akkor kerülje a stimuláló színeket, például a pirosat és a 
rikító sárgákat. A mintás dolgokért nincs oda, inkább az egyszínű textileket preferálja. 
 
Imádja a hatalmas belmagasságot és a nyitott tereket, ezért álmai otthona egy 
műteremlakás lenne.  

A modern művészetek nagy hódolója, 
előfordul, hogy háza inkább egy elegáns 
galériára emlékeztet, mintsem valódi 
otthonra.  
Leginkább a belvárosban szeret élni, 
szüksége van az állandó pezsgésre, hogy 
mindig az események sűrűjében legyen. 
Lakása mindig nyitva áll a barátai előtt, 
nappalijában pont ezért sok ülőhelyre van 
szüksége.  
Háza központi helye emellett a saját kis 
irodája lehet, ahová bármikor elvonulhat 
elmélkedni, dolgozni.  
 
Mivel folyamatosan agyal valamin és otthon 
sem tud elfeledkezni a munkájáról, ezért 
mindenképp szüksége van egy otthoni 
dolgozószobára. 



Nyitott minden lakberendezési irányzatra, és előszeretettel vegyíti a különböző 
stílusokat. Közel áll hozzá minden, ami absztrakt, avantgárd. Még a konyhagépei is 
futurisztikusak, olyan mintha maga a vízöntő ember is a jövőből vagy egy másik 

bolygóról csöppent volna 
véletlenül közénk. Igazi 
különc, imádja 
meghökkenteni az 
embereket. Elsőnek 
próbál ki mindent, ezért 
lakásában mindig a 
legdivatosabb dolgok 
találhatók meg. Néha 
viszont a divat előtt jár 
és inkább csak 

polgárpukkasztónak 
tűnik háza dekorációja. 
Jobban megnézve 
azonban igazi kincsekre 

bukkanhatunk. Minden hibája ellenére jó ízléssel választ bútorokat és igazán 
kifinomultan rendezi be otthonát. 
Bútorválasztásnál nem csak a formatervezettségre ügyel, hanem a praktikumra is. 
Különösen szereti az összecsukható, többfunkciós, rejtett berendezéseket. A nagy 
beépített szekrényeket neki találták ki, a vízöntő ugyanis nem a rendrakás híve. Pár 
mozdulattal képes csökkenteni az őt körülvevő káoszt azáltal, hogy mindent behajigál 
egy nagy szekrénybe, aggódni pedig 
ráér később miattuk.  
Gyakran vesz gyöngyházfényű 
kiegészítőket. Szereti a króm, fa, 
üveg, acél és minőségi bőrbútorokat, 
de képes bármikor olcsóhatású 
műanyaggal párosítani őket. 
Rengeteg olyan díszt találhatunk 
nála, ami víz tárolására alkalmas.  
Biztos, hogy minden szobában 
fellelhető egy-egy váza, kaspó, és 
akváriummal is előszeretettel ékesíti 
otthonát. 
Lakása berendezésében is az igazi 
önkifejezést igyekszik megvalósítani. 
Mivel azonban hangulata gyakran 
változik, otthona berendezése is 
időről időre megújul. Folyamatosan 
változtat rajta valamit, de sose bízná 
másra a dekorációt. 



Alapvetően a szellős, minimalista berendezés áll hozzá a legközelebb. A szabadság, 
rendezettség illúzióját próbálja fenntartani. Ezekben segítik a fényvisszaverő, 
tükröződő felületek, amelyekkel igyekszik növelni a teret. Kevés bútort vesz, inkább a 
letisztult helyiségeket részesíti előnyben. A hálószobája a legpuritánabb hely a 
lakásában. 
Sok fényre és levegőre van szüksége, otthonában fontos a jó szellőzés megoldása. 
Ne sajnálja a pénzt légkondicionálóra 
és légszűrőre, mert különösen 
érzékeny az időjárás változásaira és a 
légszennyezésre. A természetes fényt 
igyekszik minél jobban beengedni 
lakásába, de a lámpákkal sem spórol. 
Az energiatakarékosságra és a 
környezetvédelemre kiemelt 
hangsúlyt fektet, ezért fényforrások 
terén is mindig a legújabb fejlesztésű 
öko termékek találhatók otthonában. 
 
 
AJÁNLÓ: A vízöntőhöz egy egészen 
szokatlan, absztrakt formájú LED 
csillagos ég passzol. Ha nem akar 
mégsem túl bizarr alakzatot 
választani, akkor mindenképp olyat 
vegyen, ami a vízhez, vagy az 
égbolthoz kapcsolódik. A felhő 
formájú LED csillagos égbolt például 
nagyon jól mutatna otthonában. 
Színek terén érdemes egy világoskék 
árnyalatot választania háttérnek, amit még jobban feldobhat kék LED diódákkal. Ha 
pedig még ennél is izgalmasabb kombinációra vágyik, akkor a panelba zöld LED 
spotokat rakasson. A kék háttérrel igazán különleges hangulatot fog teremteni. Bár a 
vízöntő mindegyik szobájába szereti a ragyogást, de ha csak egy helyre rak csillagos 
égboltot, az mindenképp az előszobája legyen. Amint belép lakásába, Ő is és 
vendégei is rögtön azt fogják érezni, hogy még sosem jártak ennyire egyedi és 
gyönyörű helyen. 
 
 
TIPP: A vízöntőt csak az érdekli, hogy az ajándéka különleges legyen, olyan amilyet 
még nem látott soha, és biztos, hogy másoknak sincs a környezetében hasonló. 
Ebben az a jó, hogy nem feltétlenül kell sokat költened rá, de a kreativitásodra biztos 
szükséged lesz. Az élményajándékokért, például az ejtőernyőzésért, szörfözésért és a 
hasonlókért biztos oda lesz. Ha azonban ennél olcsóbb megoldásra vágysz, akkor 
valamilyen furcsa alakú vázát vagy olyan tárgyat adj neki, amiben lehet vizet tárolni, 
egy extravagáns pohárkészlettől is el fog ájulni. 
 


