Os signos e a sua casa

Veja o que os astros dizem sobre o seu signo e as dicas que dão para a decoração da sua
casa!
Carneiro
Adoram ambientes com muitas cores e únicos

Estas pessoas gostam da exclusividade na sua casa. Adoram ambientes alegres e muito
coloridos.Consideram que a sua casa é um local para repousar, não olham a meios
relativamente aos seus gastos. Preferem lugares com muito espaço, detestam apartamentos.

Espaço preferido
O espaço preferido é o jardim ou o quintal da casa. A cozinha deve ser bem iluminada e ter
uma ampla dispensa. Os móveis devem ser modernos e, de preferência, de ferro ou aço. O
quarto de dormir deve ser o mais silencioso possível.

Objectos para enfeitar
Gostam de armas antigas. Outros objectos como porta chapéus, jogos de facas, tecidos
vermelhos, objectos de ferro também agradam estes nativos.

Cores
Eles preferem o vermelho e um pouco de cinza na decoração. Mas as cores neutras, os tons
pálidos e claros do verde e do azul também o fazem sentir feliz.

Escorpião
Casa romântica, misteriosa e muito sexy
A casa para estes nativos serve para descançar e dormir. São pessoas que estão em
constante transformação. Por isso fazem bastantes mudanças na sua decoração de tempos a
tempos. Gostam do contraste, característica da sua personalidade forte. Muito brilho, veludos e
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cores fortes são modelos típicos da residência de um escorpiano. Eles gostam de uma casa
cheia de sol e bastante iluminada.

Ambiente preferido
A casa de banho para tomarem banhos demorados, um sotão ou alpendre para lerem os seus
livros, o seu quarto tem um certo estilo burlesco, com materiais sedosos em forrados com
veludo, com texturas ásperas.

Objectos para enfeitar
Nas paredes gostam de quadros eróticos, nus artísticos, quadros com golfinhos ou águias. Os
objectos devem ser práticos, mas valiosos. Adoram sofás de couro preto, objectos reciclados,
jogos de xadrez, aparelhos de jantar japonêses sobre a mesa de centro, entre outros.

Cores
As cores para decoração são o preto, bordeaux, goiaba ou tons azulados. As paredes devem
ser feitas em material natural.

Caranguejo
O seu lema é uma casa segura e feliz.
São pessoas tímidas, instáveis como valoriza a família a sua casa é um ninho protector. Adora
relembrar o passado, por isso vai criar um cantinho especial. Cortinas estampadas, de
preferência com temas florais, madeiras claras e camas clássica. Detesta locais abafados, sem
janelas e casas muito escuras. O seu ambiente preferido é o quarto para se fecharem e
escreverem as suas memórias, ouvir as suas músicas predferidas, sempre rodeados pelos
retratos dos seus entes queridos. É também no seu quarto que ficará a poltrona preferida para
a leitura e as suas lembranças da infância.

Objectos para enfeitar
Adora pratos de colecção, quadros com a Lua, vasos de violetas nas paredes, cadeiras de
baloiço, tapetes, caixinhas de música.
Cores
A sugestão de cores vai para os tons de azul, menos o marinho.
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Peixes
Ambientes discretos e místicos
A sua decoração é virada para o sonho e a imaginação. Preferem um lar pequeno e discreto,
pois adoram fazer alterações na sua casa. O quarto é o local preferido da casa, lá podem
sonhar e dormir com tranquilidade. A varanda e o quintal também são ambientes que agradam
este signo.

Objetcos para enfeitar
Local para as suas lembranças místicas com incensos, velas, anjos, telas ou quadros com
temas espirituais. Eles gostam também de véus, flores perfumadas, cristais, fadas, gnomos e
duendes,...um bom sistema de som.

Cores
Tons pastéis, verde-água, verde azulado, lilás claro, branco.

Gêmeos
Decoração versátil
Adoram andar descalços, por isso preferem soalhos quentes como chão em madeira. Para
enfeitar o ambiente vasos de argila, porcelana ou cerâmica. Gostam de fazer eles os seus
próprios móveis. O Corredor e a Sala é um dos locais preferidos.
Objetcos para enfeitar
Adoram animais e preferem essa decoração. Telefones, rádios e computadores.
Cores
Verde folha, amarelo, cinza ou um pouco dos três. O amarelo claro não é o preferido, eles
gostam do dourado.

Balança
Ambientes equilibrados e cheios de harmonia
Adoram casa em locais longe de tudo e todos...gostam do silêncio e é essencial para estes
nativos. Embora não gostem de ficar sozinhos, eles precisam de um espaço onde possam
estar consigo mesmos. A sua parede deverá ter objectos de arte com diplomas e fotos que
reconheçam o seu talento. Gostam de móveis clássicos, lustres românticos, com linhas finas
e delicadas. O estilo grego é o preferido.O seu local favorito é uma pequena varanda
para apanharem sol. Na entrada de casa uma antiguidade é bem-vinda.
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Objectos para enfeitar
Cortinas leves, pinturas e gravuras abstratas, objetos de cobre, arranjos florais e flores vivas.
As esculturas em pedra também são apreciadas.
Cores
Tons suaves de verde, azul e rosa claro (não pastel) prevalecem.

Aquário
Totalmente excêntrica e exótica
Têm quadros por toda a casa mesmo na cozinha e no wc.
O seu local preferido é a sala de almoço, a cozinha e a entrada da casa do aquariano.
Objectos para enfeitar
Eles gostam de plantas verdes, materiais de toque agradável e formas arredondadas ou
circulares. Preferem estilos futuristas, modernos.

Cores
Os aquarianos gostam de tonalidades fortes, combinando as sete cores do arco-íris, além de
verde-limão, laranja e rosa. Preferem móveis de cor natural e paredes em cores quentes e tons
caros.

Touro
Adoram tudo o que é móveis rústicos
Por simbolizar a simplicidade e terem um forte apego ao passado, os ambientes que mais
agradam ao taurino típico devem mostrar móveis rústicos ou de estilo antigo,. As cores que
mais o agradam estão ligadas à própria terra e à natureza.
A privacidade é essencial ao taurino. Ele adora o silêncio e ambientes aconchegantes,
intimistas e com peças que considera suas, exclusivas. As paredes da sua casa devem ser
pintadas com cores suaves, das quais a mais apropriada se aproxima do coral suave. Numa
opção, o taurino há de preferir uma casa a um apartamento. E, se possível, com terreno. É
uma pessoa de estilo bem conservador. Numa casa taurina deve-se evitar o quanto possível
móveis futuristas, metal, o branco em tapetes e jogos de poltrona, quadros cubistas ou
modernistas arrojados e estruturas arquitetônicas leves e soltas.

Virgem
Adoram tudo o que é simples e discreto
É um amante de tudo que simboliza natureza e cada detalhe do local em que vive é pensado e
tem uma finalidade. As suas cores favoritas oscilam entre o azul marinho e tons mais escuros
do verde musgo e do castanho. Salas amplas e arejadas, com ventilação. É um
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ser modernista que une o conforto, simplicidade e durabilidade no que usa. Ao virgiano um
apartamento com área e terraço é a morada ideal. O verde de plantas e vasos grandes com
terra, o atraem e jardins o fascinam. A cor do trigo é a que mais o encanta.

Capricórnio
Seguro e Estável.
Adoram tudo o que lhes lembre a natureza. As suas telas devem retratar o campo vasto e
aberto.O seu estilo em mobiliário deve ser sóbrio e tradicional. O conforto é essencial desde
que submetido aos conceitos de solidez e durabilidade. Adoram objectos antigos.

Sagitário
O seu ambiente é agradável e em tons de azuis e verdes. O seu espaço favorito é o quarto.
Adoram banheiras com hidromassagem .
Objectos para enfeitar
Adora ter um local para o passado e as suas viagens. É fundamental ter uma estante com uma
enciclopédia e muitos livros.

Cores
Eles gostam de tons alegres, como laranja, azul royal ou púrpura.

Leão
O luxo do Rei!
São organizados e limpos, o lar é a sua "toca" e tem que estar agradável e acolhedor. O seu
local favorito é o WC.
Os objectos são a preferência destes nativos. Apesar de optarem por poucos móveis, eles
gostam de um local com muitos objectos, como por exemplo, espelho com moldura dourada,
muitos lustres, bandejas redondas e douradas, pratos com bordas douradas, aparelhos de
foundue, troféus, lareiras e muitas flores na sala de estar.

Cores
Dourados e alaranjados.
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