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Korábban már volt szó arról, hogy a nappali 
a kommunikáció és a családi élet színtere, és 
sokat mesél a házban élő férfiről is. Milyen 
a személyisége, milyen apának, adott esetben 
milyen férjnek tartja, érzi magát. A hálószoba 
pedig elsősorban a párkapcsolatunkról mesél, 
azaz arról, hogyan érezzük és hogyan éljük meg 
magunkat a párkapcsolatunkban. Nézzük meg, 
mit tudhatunk meg erről a famíliáról, a családfőről, 
valamint az itt lakók házasságáról.

A család minden tagja komoly fegye-
lemmel, felelősséggel és tervezetten 
igyekszik élni az életét. Nagy igé-
nyeket támasztanak egymással és 

saját magukkal szemben is, hogy minden a lehető 
legjobban sikerüljön egyéni és családi életükben. 
Honnan látható ez? Szembetűnő a nappaliban 
uralkodó nagyfokú rendezettség, patyolattiszta-
ság. Minden olyan pontossággal beállított, mintha 
nem is használnák a teret. 

Ahogyan régebben már említettem, 
a fal színe, állapota, díszítettsége vagy 
dísztelensége nagyban tükrözi érzelmi 
életünket. Esetünkben a nappaliban 

nem találunk faliképet, csupán egy tükröt. 
A tükör pedig arra való, hogy nagyobbnak láttassa 
a helyiséget. Ebből arra következtethetünk, hogy a 
tér azt „üzeni” a családnak, és kiemelten a család-
főnek, hogy a jövőben engedjen nagyobb teret 

a spontaneitásnak, az újításnak, mint 
az ésszerűségnek, a megfontoltság-
nak. Még a kanapén található sok 
díszpárna is arra próbálja rávenni a 
lakás gazdáit, hogy kapcsolódjanak 
ki, legyenek lazábbak, és csapjanak 
inkább egy jó kis párnacsatát 
a közös örömért. 

Bár nagyon figyel a 
házaspár arra, hogy 
harmóniában éljenek 
egymással, ezért az 

összhangért valószínűleg meg kell 
küzdeniük. Miből állapítható meg 
mindez? Amennyiben szűk helyre 
kerül a franciaágy, nehéz tartósan fenntartani 
a párkapcsolati egyensúlyt. Az a fél, aki az ablak-
nál fekszik – és nincs helye ki- és beszállni az 
ágyba –, hosszú távon kevésbé fontosnak érezheti 
magát kettejük viszonyában. Ezt elkerülendő, 
érdemes lenne a párnak időnként fekvőhelyet 
cserélnie egymással.

Bár nagyon 
jól mutat az üveg-
vázában elhelye-

zett, néhány szálból álló rózsacsokor, ezek a virágok 
gyakorlatilag halottak. Amennyiben lehetséges, 
a vágott virág helyett inkább élő, cserepes növénnyel 
díszítsük az életterünket. |

a spontaneitásnak, az újításnak, mint 

Íme, egy házaspár nappaliként és hálószobaként

 egyaránt funkcionáló élettere. Első ránézésre 

azt állapíthatjuk meg, hogy az itt élők nagyon 

figyelnek a rendre és a tisztaságra. Azonban, 

szokásunkhoz híven, most sem elégszünk meg 

ilyen felszínes benyomással, nagyobb felfe-

dezőútra indulunk: igyekszünk legalább három 

felismerésre szert tenni a lakók életéről, 

személyiségéről. 

Juhász Ildikó 
élettér-elemző,

NLCafe-szakértő

Mutasd az otthonod...
    ...megmondom, ki vagy

Javaslat

SZERETNÉD TUDNI, MIT ÁRUL EL RÓLAD A LAKÁSOD? 
Küldd el a kedvenc fotódat az otthonelemzes@sanomabp.hu e-mail 
címre, és lehet, hogy a te felvételed lesz, amit szakértőnk a következő 
hónapban elemez! A kép mellett mindenképpen tüntesd fel, hogy hány 
négyzetméter a lakásod alapterülete, és hányan éltek benne.
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