
Halak, az örök álmodozó 
A halak a legromantikusabb jegy a 
zodiákusban, ez otthona berendezésén 
is meglátszik. Rengeteg díszpárna és 
puha anyag veszi körül, halmozza a 
kiegészítőket. A szépség és barátságos 
hangulat után a kényelem kerül a 
legfontosabb helyre. Nem érdekli a 
divat, nem üldözi megszállottan az 
egyedi dekorációkat, csupán a 
harmóniára törekszik, amit mindig 
sikerül is elérnie. Imádja a régi, antik 
bútorokat, amikhez valamilyen megható 
történet fűződik. A vintage stílus 
legnagyobb követője. Lágy, ívelt 
formák, gömbölyű bútorok és hullám 
motívumok jelennek meg 
leggyakrabban nála.  

Szívesen dekorálja falait szolid 
virágmintás tapétával. Érdemes lenne 

kipróbálnia a fali matricákat. Ma már rengeteg stílusban kaphatóak és nagy előnyük, 
hogy könnyen lecserélhetőek, így lakásfelújítás nélkül is teljesen átváltoztathatja 
szobái hangulatát. A világos színek kedvelője, a kék és kékeszöld árnyalatok a 
kedvencei, amiket fehérrel, rózsaszínnel vagy valamilyen barack árnyalattal szokott 
kombinálni. A halak érzékeny 
ember és hajlamos a depresszióra, 
ezért a fekete színt még a 
kiegészítők terén is kerülje. A 
romantikus stílus mellett még a 
mediterrán berendezések vonzzák 
igazán. Konyhájában fontos elem a 
terméskő és a fa. A természetes 
anyagokat szereti, a bambusz és a 
nád bútorok, díszek tökéletes 
választások otthonába. Emellett 
érdemes olyan tárgyak után néznie, 
amik tengerparti hangulatot 
teremtenek.  

A lényeg, hogy otthona a nyugalom 
szigete legyen, ahol megtalálja a 
belső békéjét.  

Igyekszik meghitt hangulatot 
teremteni, amit puha párnákkal, gyertyákkal és illatósítókkal idéz elő általában. 



Lakásában sokszor megjelenik egyfajta álom, 
tündérvilág, vagy hercegnős lesz a kialakítása, 
vagy valamilyen számára kedves mesefigura 
előkellő helyet kap szobái díszei között. Mivel 
kedveli az ezotériát nagy eséllyel az is megjelenik 
valamilyen módon otthonában, valószínűleg a 
hálószobájában. A praktikusság nem jellemző 
háza dekorációjára. Rajong a régi családi és 
baráti képekért, falain rengeteget találunk 
belőlük. Festmények és old school filmes plakátok 
is gyakran akadnak nála.  

A legnagyobb hibája a lakberendezés terén, hogy 
fanatikus 

gyűjtögető. 
Nem lehet 
túl sok 

bútora, 
csecsebecséje, mindig helyet szorít pár újabb 
darabnak. Otthona általában ezért nagyon 
zsúfolt, törekedjen a szellős terek kialakítására. 
Ez nem is lesz olyan nehéz, ha nem akarja 
minden apró dísztárgyát kirakosgatni a nappali 
polcaira, hanem a szekrény mélyére űzi a 
feleslegeseket. Érdemes lenne rendszereznie az 
évek alatt felhalmozódott ajándéktárgyakat és 
bolhapiacról beszerzett létfontosságú 
kiegészítőket. Ettől csak rendezettebb lesz a 
lakása összhatása és könnyebben tud majd 
relaxálni is. A Feng Shui szabályait próbálja 
meg betartani és akkor biztosan rátalál a 
tökéletes nyugalomra. 

A fürdőszoba a kedvenc 
helye lakásában. Ebben a 
helyiségben a visszafogott 
pasztell árnyalatok és 
tengerszínek dominálnak. 
Órákig képes lubickolni a 
vízben, ezért, ha teheti óriási 
fürdőkádat és jakuzzit is vesz 
magának. Fürdőzés közben 
pedig imád illatos olajokat és 
gyertyákat használni.  

 



Mivel nagyon fázékony, ezért imádja a puha, bolyhos padlószőnyegeket. Ha inkább 
csempe vagy fapadlóra vágyik, akkor mindenképp érdemes padlófűtést 
beszereltetnie.  

A természet szinte mindig megjelenik otthonában. Ha kertes házzal rendelkezik, 
akkor mindenképp ültessen pár gyümölcsfát. A belső terekre pedig olyan növényeket 
válasszon, amik nem igényelnek sok napfényt, mivel a hangulatvilágítást jobban 
kedveli az erős fényeknél. Persze általában hatalmas ablakai vannak, amiket áttetsző 
könnyed függönyökkel díszít, ezért, ha odatesz egy virágot az nem fonnyad el 
egyhamar. Szereti a bambusz és műanyagrolókat, az mottója, hogy Ő mindent 
lásson, de hozzá ne lássanak be. A rengeteg nála található fényforrás ellenére, 
általában szórt fény van szobáiban. Főleg a régi Tiffany stílusú lámpákat szereti, 
gyűjti. 

 

AJÁNLÓ: A halak otthonában még a LED csillagos égbolt is romantikusabbnak fog 
tűnni, mint másnál. Ha lányosabb személyiség, akkor a pasztell rózsaszín háttér 
igazán jó választás, ha pedig inkább kalandvágyó, akkor egy égkék vagy türkiz 
árnyalat lehet a legjobb döntés. A formája mindenképp kerek, gömbölyű legyen, ami 
a folyamatosságot szimbolizálja. Mindezt meleg fehér fényű LED-ekkel érdemes 
dekorálni, ami igazán meghitt hangulatot teremt majd bármelyik szobájában. 
Leginkább a nappalijába érdemes elhelyeznie, hogy a vendégeit lenyűgözhesse vele. 
De a hálószobáját is varázslatos hellyé tudja vele tenni. A halakra különösen 
megnyugtató hatással van az, ha csillagok alatt alszik el. 

TIPP: Nem lehet hibázni ajándékozáskor, mivel mindennek talál helyet otthonában. 
Érdemes valami évszakhoz igazodó tárggyal meglepni. Télen például egy kézzel szőtt 
takaró vagy meleg kesztyű, ágynemű tökéletes ajándéknak fog bizonyulni. Ezenkívül 
nagyon fog örülni bármilyen antik, fa kiegészítőnek a konyhájába vagy a 
fürdőszobájába. Ha pedig valamit saját kezűleg készítesz neki, akkor örökké hálás 
lesz érte. 

 

 


