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Добре Дошли  
в нашата книга

Радваме се, че сте тук. Написахме тази книга за вас 
и за всички хора, с които някога ще излезете на среща, 
и за всички, с които вече сте излизали, и за майка ви, и 
за сестра ви, и за кучето, което скоро ще осиновите, а 
също и за непознатия на улицата, когото все ви се е ис-
кало да поздравите, но още не сте (поне засега). Напи-
сахме я за настоящия ви шеф и за онзи тъпанар, бив-
шия ви шеф, пък и за вашия досаден нафукан колега. 
Написахме я за приятелите ви: за тези, които хем са ви 
спасявали, хем са ви разочаровали, а също и за онези, 
другите, които така и не са ви изоставили. Надяваме се 
да откриете част от тях из страниците ѝ. Ще намерите 
съ що Луната, Слънцето, всякакви мании, океани, из-
пълнени с време, и дори огледалце, в което понякога 
ще виждате собственото си отражение.

Астрологията разкрива как сме свързани всички 
ние. Тя е като карта, потопена наполовина във вода, с 
обгорели ръбове, четлива само дотолкова, доколкото 
все пак да си струва да я вземете със себе си на път. 
Дори не показва точно къде е целта ви. Ще ви разкрие 
обаче някои неща за любовта и вечността, за миналото 
и бъдещето, а и за онова, което трябва да предприемете 
веднага щом прочетете книгата (което означава да на-
правите още една крачка към своята истинска страст).
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СкорПион

24 октомври – 21 ноември

Колко лесно бих могъл да се влюбя в теб,
в теб, дето мразиш да те докосват,
и все пак, не искам да се влюбвам в теб,
нито пък ти в мен.
Джеймс Скайлър, роден на 9 ноември 1923 г.

Скорпионът

В свой пост в Инстаграм от първата седмица на но-
ември 2018 г. Дрейк публикува снимка, на която се 
вижда как седи до своя почитателка в болнична стая, 
бърше сълзи от очите си, а почитателката изглежда до-
волна и радостна от присъствието му. Под снимката 
Дрейк е написал следното:

„Адски ще ми липсваш. Запознахме се чрез 
„Мейк а Уиш“ и истински се сближихме. Ти по-
някога ми пишеше да провериш как съм по време 
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на турне, казваше ми по нещо ободряващо, спо-
деляше мечтите и целите си... Съжалявам, че 
пропуснах есемеса ти на рождения си ден, така 
ме гризе отвътре заради това, но съм сигурен, че 
знаеш колко те обичам... Не знам защо пиша това 
в Инстаграм, просто го изливам, защото ми тежи 
на сърцето. Ще те помня завинаги, К! [разплакан 
емотикон, синьо сърце] @the.kaydiaries“

Ако кликнете на линка и поровите малко в Гугъл, 
лесно ще научите повече за въздействащата история 
зад тези думи. Починала е почитателка, с която Дрейк 
се е запознал чрез фондацията за деца в критично здра-
ве „Мейк а Уиш“ („Пожелай си нещо“). Онлайн ще на-
мерите статии, които обясняват как Дрейк е изброди-
рал на една от сценичните си ризи златно „К“ в памет 
на приятелката си, известна като Кей Кралицата.

Като се замислите, този пост е доста шокиращ в 
контекста на повечето постове на звезди в социалните 
медии. Дрейк открай време си излива душата в тексто-
вете на песните си, но в повечето случаи изявите му в 
социалните медии са по-овладени. Старае се да под-
държа лустро на леден професионализъм при повече-
то си изяви и общува с публиката си доста бомбастич-
но. Такъв пост – дори самият той не е сигурен защо 
пише „това в Инстаграм“, освен че „просто го изливам, 
защото ми тежи на сърцето“ – е напълно неподправен, 
звучи непосредствено и свръхемоционално. Постът 
демонстрира всичко, което привлича публиката към 
Дрейк, и създава силна близост с него въпреки огром-
ната му слава. Е, имам предвид поне себе си. (За мен 
Дрейк е всичко.)

Постът на Дрейк за Кей Кралицата разкрива слож-
ността на Скорпиона. Невинаги е ясно дали Скорпио-
ните чувстват нещо, но когато е така, чувстват много 
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повече, отколкото са в състояние да задържат в себе си. 
Представител на друга зодия, например Близнаци, 
може да публикува нещо за свой приятел, за да покаже 
на другите, че наистина изпитва нещо силно понякога, 
но Скорпион като Дрейк го прави от чиста необходи-
мост да свали от плещите си бремето на силните чув-
ства. Дрейк не е целял да набере активи чрез участието 
си в дейността на фондация „Мейк а Уиш“, нито е ис-
кал да покаже колко е бил загрижен за своята почита-
телка. Но наистина се е вълнувал от все сърце. А когато 
един Скорпион е загрижен за нещо, то получава превес 
над всичко останало.

Типично за Скорпионите е и признанието на Дрейк в 
Инстаграм, че не е отговорил на момичето, когато тя му 
е писала за рождения ден: „така ме гризе отвътре зара-
ди това“. Всички ние, които познаваме поне един Скор-
пион, знаем, че хората от тази зодия отговарят небреж-
но на текстови съобщения и че когато отговорят, често е 
просто с едно „здрасти“. Понякога не ни трябва нищо 
повече, но друг път сдържаността им е дразнеща.

Една от причините да бавят отговора си е, че поради 
присъщата им задълбоченост това, което правят в мо-
мента, поглъща цялото им внимание и те невинаги са 
способни да излязат от това състояние, за да отговорят 
на хората по телефона. Скорпионът ще ви отговори, 
ако иска. Той лесно ще ви намери, дори ако сте смени-
ли телефонния си номер, отчаяни от неспособността 
си да ги развълнувате. О, ще ви намери и още как. Кол-
кото и да ви уверяват в престорената си стеснителност, 
Скорпионите изобщо не са срамежливи.

И въпреки това изгарящата вина, че не са отговорили 
на някого, а после са изгубили шанса изобщо да го сто-
рят, наистина ще изгризе Скорпиона отвътре. Скорпи-
оните направо полудяват, когато се замислят за пропус-
натите възможности, а представата, че хора или предме-
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ти, които преди са били част от най-близкото им обкръ-
жение, вече са недостъпни за тях, ще ги изяде живи. Ако 
се вслушате внимателно в музиката на Дрейк, ще усети-
те колко се разстройва той, когато е изгубил своя люби-
ма и тя вече е с някой друг. И без да слушате чак толкова 
внимателно, ще разберете, че Скорпионът никога няма 
да си прости, ако не е бил до свой приятел в беда, особе-
но ако вече няма шанс да изкупи вината си.

С всичко това искам да кажа, че когато един Скор-
пион заяви, че ви обича, значи наистина ви обича. 
Представителите на някои зодии твърдят или чувстват 
нещо само в конкретния момент. Лъвовете обичат дра-
матизма на емоциите, но не непременно усилието, 
нужно за да бъдеш съпричастен с някого. Телците из-
питват най-дълбоките емоции от всички зодии, но ряд-
ко им дават израз. Козирозите със сигурност искат да 
знаят всичко, което чувствате, но още не е съвсем ясно 
дали те разбират истински смисъла на думата „емо-
ция“. Скорпионите обаче чувстват всичко. Дори да се-
дят с каменно изражение, непроницаеми като океана, 
който си прави едно и също, откакто свят светува, до-
като вие им разказвате житейската си история. Когато 
Скорпионът обича – обича. Това е добрата новина за 
всички приятели и любовници на Скорпиона: в играта 
ли сте с тези сексапилни паякообразни, ще останете 
там завинаги. Късметлии такива!

какво е полезно да знаете за Скорпиона 

На кармичното колело Скорпионът следва Везните 
и е постоянен воден знак. Ако мотото на Везните е „Аз 
хармонизирам“, на Скорпиона категорично е „Аз ис-
кам“. Защото на колелото на кармата едва след като си 
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подредил нещата върху везните на справедливостта и 
си разделил поравно мислите и чувствата, можеш на-
истина да пожелаеш нещо изцяло, от все сърце. При 
Скорпиона обаче този бездънен копнеж е много зрял. С 
напредването на възрастта на зодиите по кармичното 
колело мястото на Скорпиона върху него е нещо като 
постоянно Сатурново завръщане на човешката душа. 
Скорпионът винаги е на трийсет, достатъчно възрас-
тен да знае много, но и достатъчно млад, за да промени 
напълно хода на съдбата си, да положи основи и да си 
изгради живот. Скорпионът винаги се намира в жизне-
новажен момент от своето съществуване, а всеки пред-
ставител на зодията е склонен страстно да прегръща 
живота (и смъртта). Това познание за жизнените цикли 
е неизчерпаем извор на сила за Скорпионите.

Може да се каже, че главната причина някой да про-
яви интерес към астрологията е, че е бил влюбен в 
Скорпион. Никой друг знак не е толкова тясно свързан 
с астрологията като изкуство и наука, колкото Скорпи-
она. Мамка му, дори тази книга е Скорпион. Поради 
своята окултна, мрачна същина, подобна на дъждовен 
ден, на черна светлина, на черен лак за нокти, в много 
отношения Скорпионът върви ръка за ръка с астроло-
гията. Като се замисля, същото важи за Скорпионите и 
поезията. Но повече за това по-късно.

Тъй като Скорпионът е воден знак, той може да бъде 
силно емоционален, настойчив и привързан към рути-
ната (забележете, не казах „инат“). Но ако навлезем 
по-надълбоко, най-важното, което трябва да помните, 
е, че Скорпионът се управлява от две планети: Плутон 
и Марс. Да, точно така – могъща зодия като Скорпиона 
не може да има само една планета. Така де.

Сигурно помните нещо за Марс от митологията, 
която сте изучавали в училище: за онзи едър, сексапи-
лен, кръвожаден и мускулест бог на войната. Да, съ-
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щият той управлява и постъпките на Скорпионите. 
Контролира Овена еднолично, но съвместно с Плутон 
управлява Скорпиона. На Марс се дължи извънземна-
та целеустременост на Скорпионите, силната им спо-
собност да преценят дадено положение и да схванат 
какво е разпределението на властта по групи и социал-
ни ситуации.

Всъщност тъкмо тази дума – власт – възбужда Скор-
пионите повече от всички други. Жадният за власт 
войнствен Марс е една от причините Скорпионите да 
се славят като отмъстителни (и хората да се страхуват 
от тази тяхна страна). Защото представяте ли си един 
бог на войната да се отдръпне от нещо? И аз не. Не е 
лесно да се бориш за правдата (както я разбираш). Не е 
работа за хора, на които им омекват коленете и които не 
планират нападенията си предварително.

Другата планета, която управлява стремежите на 
Скорпиона, е покровителят на подземното царство – 
онова доста важно място, за което хората напоследък 
не говорят много: пъкъла. Ако познавате Скорпион, 
едва ли ще се учудите, че той е свързан с подземното 
царство. (Повечето Скорпиони мислят за смъртта поне 
веднъж или два пъти на всеки три минути.) Ако не смя-
тате Скорпиона за жив дявол, нещата не стоят съвсем 
просто. Не бива да си представяме Плутон като огън, 
сяра и жилеща червена опашка (макар да се знае, че 
размахва от време на време въпросната жилеща опаш-
ка, и то не само на Хелоуин), а по-скоро като владетеля 
на онова, което е под земята. Казвам го съвсем буквал-
но. Имам предвид всичко, което живее там – семената, 
които засяваме и от които отглеждаме храната си, и 
дърветата, които ни дават изобилен плод. И да, мърт-
вите също.

Планетарното влияние е важно, защото то управля-
ва основен аспект от едно великолепно качество на 
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Скорпионите – те са страхотни медиуми. Властта на 
Плутон над тях е уместно обяснение за способността 
им да знаят неща, които предстои да се случат или се 
случват в момента. Ако си представяте планетарното 
влияние по този начин, Скорпионите имат „подземно“ 
знание за това, което предстои да се случи (семето, 
което един ден ще стане дърво), и за онова, което вече е 
съществувало и се преобразява в нещо ново (например 
труповете, разградени и сдобиващи се с нови свой-
ства). Тъй като са в съзвучие с живота, смъртта, пред-
родилната и следсмъртната фаза и емоционално биту-
ват в тези състояния непрекъснато, Скорпионите наис-
тина усещат емоционалната мотивация на хората във 
всеки един момент и предричат бъдещия ход на съби-
тията. Защото какво са хората, ако не набор от емоцио-
нални мотиви, които се стремят да просъществуват? 
Не се налага да задавате два пъти този въпрос на Скор-
пиона. Той вече знае отговора. Отпреди светлинни го-
дини.

Ако сте Скорпион и четете това, сигурно съм ви 
упла шила, когато споменах колко обичате властта, и 
сте си помислили, че може би трябва да се кандидати-
рате за изборна длъжност или да започнете работа като 
изпълнителен директор. Някои от вас далеч не биха от-
хвърлили това, но не, друго имах предвид. По-скоро ис-
ках да кажа, че Скорпионът обича властта, както Теле-
цът обича удобството – привличането е просто неусто-
имо.

Не се озадачавайте, ако не ги видите на сцената оба-
че. Скорпионите най-много обичат да пребивават в 
задните стаички на властта, да дърпат конците и да на-
блюдават какво се случва. Ако работят на политиче-
ската сцена, няма да ги видите да изнасят речи, а някъ-
де встрани, където ще пишат речите, ще планират ме-
роприятия и ще чертаят плана за действие, необходим 
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за победата. Те са по-скоро вицепрезиденти, отколкото 
изпълнителни директори, най-близкият човек до ше-
фа, който дирижира изявите зад кулисите.

Част от стремежа им да бъдат мълчаливият лидер 
на всичко се дължи на тяхната извратена (съжалявам/
не съжалявам, че използвам тази дума по отношение 
на Скорпионите) нужда да крият професионалната си 
мощ от другите. Тази особеност се дължи на неувере-
ността им дали, ако демонстрират явно желанието си 
за победа, другите хора няма да разберат какво ги мо-
тивира и да го използват срещу тях. Скорпионите не-
навиждат някой да ги надвие. И другото, което много 
мразят, е да ги спипат неподготвени. Особено по отно-
шение на нещо толкова скъпо за тях – победата. Затова 
те посвещават повечето си време на обстойни анализи 
на динамиката на дадена ситуация и на кроежи как да 
надцакат всички, без някой да разбере, че това е била 
главната им цел още от самото начало. Може би звучи 
изтощително, но е и... доста възбуждащо.

Ако има дума, която всеки свързва със Скорпиона, 
тя е „отмъщение“. Това е една от причините хората 
често да поглеждат Скорпионите с огромен страх или 
уважение, когато научат рождената им дата. „Олеле, ти 
си Скорпион!“, възкликват, дръпват се встрани и си 
плюят в пазвите. Отмъщението е плашещо и хората на-
истина се страхуват от тази страна на Скорпионите.

Ако някога сте виждали истински скорпион, знаете 
как изглежда острата му опашка. Зодиакалните Скорпи-
они с лекота жилят хората. И защо не? В крайна сметка 
те просто си спят и си кротуват в някое хубаво, топличко 
и тъмно местенце – например в чехлите ви (!!!), – а ние 
имаме нахалството да обуем въпросните чехли. Кой 
може да ги вини, ако ни поскастрят лекичко?

Някога вглеждали ли сте в скорпион обаче? Да, на-
истина изглеждат страшничко (макар че мнозина биха 
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ги определили като „поразително елегантни“), но ако 
се взрете внимателно, ще забележите, че жилото е тях-
ната единствена защита срещу вероятността да бъдат 
смачкани в дланта ви. Същото важи за Скорпионите и 
за мотивите, скрити зад техните атаки. В повечето слу-
чаи те са принудени да нанесат първия удар не защото 
искат, а поради дълбокия си страх, че някой ще забеле-
жи тяхната уязвимост и първи ще ги смачка. И тогава 
Скорпионът няма да е спечелил. Понякога единстве-
ният начин да победят е да нападнат, и то мощно.

Една от най-големите заблуди за Скорпионите е от-
ношението им към секса. (И това се крие зад възклица-
нието „Олеле, ти си Скорпион!“.) В съзнанието на по-
вечето хора Скорпионите са нимфомани. Възползвам 
се от възможността да ги разубедя и да помогна за пра-
вилното възприемане на Скорпионите. За тях сексът е 
нещо отвъд любовта. Всичко е свързано с онова под-
земно и отвъдно влияние, което вече споменах – Плу-
тон. Скорпионите се интересуват от мотивите, които 
движат света, а те, естествено, обхващат и секса.

Скорпионите имат силни пориви да осъществяват 
връзка със своя партньор за цял живот веднъж, два 
пъти или три пъти дневно, и то на дълбоко ниво. (По-
вярвайте ми, те предпочитат това пред случайните 
връзки.) За Скорпионите връзката не се изразява в това 
да бъбрят как е минал денят им, означава чисто и прос-
то да мърсуват. Те изпитват и тъмни сексуални пориви 
и ако в момента нямат партньор за цял живот, биха се 
включили в интензивни сексуални сценарии, които не 
са за хора със слаби сърца. Но пък кой може да ги вини? 
Търсят извечните дълбини, каквито има у всеки. Прос-
то Скорпионите единствени се стремят с пълна сила 
към това свято човешко качество. Точно то ги прави 
та ка специални.
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Скорпионите като любовници

Има причина Скорпионите да се ползват едновре-
менно с най-добрата и с най-лошата репутация като 
любовници. Понякога наистина поставят издръжли-
востта на партньорите си на изпитание и могат да бъ-
дат едновременно неумолимо нежни и неумолимо 
жестоки. Ако един Скорпион реши, че проявява инте-
рес към вас, значи отначало ви очаква щуро преживя-
ване с много секс (акцентът е върху „секс“). Вярно е, че 
Скорпионите понякога променят мнението си за свои-
те любовници, но „непостоянен“ не е най-доброто опи-
сание на сърдечните им дела. Те са силни и стабилни 
любовници, които никога не биха наранили „невинен“ 
обект на своя любовен интерес, особено във фазата на 
ухажването. Факт е, възприемат всичко през приз мата 
на тази етика – че любовниците (и хората по принцип) 
са или невинни, или виновни. (Мнението им за всичко 
е крайно поляризирано.) Затова, ако току-що сте се за-
познали с много сексапилен Скорпион и той е проявил 
интерес към вас, бъдете спокойни – той няма да ви на-
рани по време на дългия изпитателен период (който 
може да трае цял живот). Но когато изпитанието при-
ключи и вие не сте го издържали, тогава да, Скорпио-
нът ще направи всичко по силите си да ви унищожи. И 
точно на това се дължи лошата му слава.

Най-подходящият партньор за Скорпиона са Риби-
те – двамата заедно могат да бъдат едновременно ад-
ски странни и сантиментални. Способни са да общу-
ват дори без да се поглеждат. Даже не е необходимо да 
се познават. Скорпионът харесва домошарството на 
Рака и ще омете до шушка приготвеното от него яс-
тие. Скорпионът ще копнее за постоянството в любов-
та на Телеца, но когато действително го получи, ще се 
размечтае за свобода. Лъвът и Скорпионът ще започ-
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нат с ухапване, така и ще завършат. Стрелецът ще 
обича Скорпиона, но той ще стои на разстояние, вина-
ги. На Скорпиона ще му харесва, че Козирогът пести 
толкова. Скорпионът и Девата ще създадат истинско 
семейство и познанството ще направи живота им по- 
хубав. Скорпионът ще се възбужда, когато говорят 
Близнаците, докато не проумее, че нито един Близнак 
в действителност не казва нищо съществено. Скорпи-
онът мо же да обикне друг Скорпион, но винаги ще се 
оглеж да за не що по-добро. На Скорпиона ще му допа-
да колко много го харесва Овенът, но той самият няма 
да го харесва чак толкова. Скорпионът и Водолеят 
няма да издържат дълго заедно, но докато връзката им 
съществува, ще се стимулират един друг духовно. 
Скорпио нът обича, когато Везните са палави под за-
вивките, но започнат ли да се оплакват, Скорпионът 
хуква да бяга.

Ще проумеете лоялната страна на Скорпиона, ако 
познавате представител на тази зодия, който истински 
обича избраника си. Почти нищо не може да накара 
Скорпиона да напусне партньора си. Всъщност най- 
често Скорпиони са партньори на серийните изневеря-
ващи, защото решат ли веднъж да дадат шанс на няко-
го, ще им бъде почти невъзможно да го напуснат, как-
вото и да направи въпросният човек. Предпочитат да 
живеят в патологично отрицание до края на дните си, 
дори ако техният избраник се прибира всяка нощ в пет 
без петнайсет и мирише на сено и на „Шанел №5“, но 
не и да признаят, че са отдали безсмъртната си душа на 
някой задник.

И все пак остава онзи изпитателен период. Той ще 
включва най-различно общуване, предимно на живо. 
Скорпионите са страхотни събеседници, ако обичате 
да си говорите със своя терапевт. Напълно способни са 
да седят и да мълчат, докато вие разголвате душата си 
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пред тях. Да, точно това биха искали те да се случи в 
началните етапи на изпитателния период – когато за-
почнете да излизате, те ще слушат внимателно всяка 
ваша дума. Ще ви разпитват за живота ви и ще ви зада-
ват трудни въпроси, ще проверяват за дълбоки емо-
ционални реакции или травми. О, много ще им допад-
не, когато споделите тези неща, защото станете ли уяз-
вими, това не само ще помогне на Скорпионите да ре-
шат дали си струва да продължат да се срещат с вас, но 
и ще им позволи да се наложат. Помнете, за тях няма 
по-важно нещо от властта. И докато плачете пред тях в 
първите дни от връзката си, докато им разкривате 
най-дълбоките си страхове, те обикновено няма да 
споделят абсолютно нищо съществено за себе си. Кол-
ко хора са излизали със Скорпион месеци наред, без да 
узнаят нищо за него? (Вдигам ръка.)

Сигурно се питате какво точно слушат Скорпиони-
те, докато им разказвате всичко за себе си. Ами не по-
дробностите за живота ви, макар че години наред ще 
помнят и тях с ужасяваща яснота. Ослушват се за нещо 
в разкритията ви, което ще им докаже, че е безопасно 
да се влюбят във вас. Те защитават своето изключител-
но сърце като добре пазена тайна и няма да ви го дадат, 
ако не сте достатъчно чист човек. Докато ви изпитват, 
ще ви слушат внимателно, ще си водят бележки и ще 
започнат да обобщават. Нощем, когато заспите, те ще 
извадят старо сметало, ще започнат да чертаят схеми 
на съзнанието и духа ви и ще ви пишат любовни писма, 
които никога никому няма да покажат, най-малкото на 
вас. Ако в даден момент от този разпит решат, че не сте 
достойни за сърцето им, присъствието им бързо ще се 
превърне в отсъствие. Ще бъде жестоко, когато Скор-
пионът напусне сцената без предупреждение. Но по-
вярвайте ми, по-добре да ви зареже невредими, откол-
кото да остане и известно време да си играе с емоциите 
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ви. Последното го правят най-садистичните Скорпио-
ни просто ей така, за забавление.

Ако сте от късметлиите и вашият Скорпион реши да 
ви ухажва, тогава просто си кажете: старт. Помнете, 
Скорпионът е воден знак, затова цени способността за 
привързване у другите. Реши ли, че вие сте неговият 
човек, той не толкова ще се прилепи за вас, колкото ще 
седне на канапето ви и повече няма да си тръгне. И ма-
кар мнозина да се преструват на въздържани и скром-
ни, не са. За тях не е проблем да направят първата крач-
ка, да ви съблазнят на много нива и после да ви отнесат 
в духовната любовна бърлога, която подготвят още от 
утробата и където ще ви държат на сигурно място в съ-
стояние на непрестанен коитус за цяла вечност. Ако 
сте избраният любовник на Скорпион, отсега да си 
знаете, че ви мразя.

Стигаме и до въпроса за секса. Както вече споме-
нах, управляващата планета на Скорпиона е Плутон, 
което означава, че Скорпионът се интересува от всич-
ко, което е под земята (като ада), затова знакът на Скор-
пиона управлява гениталиите (и ануса, ако се питате). 
Тази важна особеност, както и солидната доза груба 
сила на Скорпиона, означава, че той не е крехко цвете в 
спалнята – още едно основание за репутацията му. За-
това, ако искате в леглото да бъде наистина страхотно 
(а то и бездруго ще бъде, защото ей, правите секс със 
Скорпион), трябва да отделите повече време, за да да-
рите с любов гениталиите му. На някой може и да му се 
стори глупаво (здрасти, Стрелец), защото е ясно, че 
ерогенната зона на всеки човек са гениталиите му и 
ласките там предизвикват сериозна възбуда. В случая 
със Скорпиона обаче това важи с още по-голяма сила. 
Затова дарете любов, където се полага любов. Вашият 
Скорпион ще ви бъде благодарен. И ще ви се отплати 
двойно. Поне.



223

Не се бъркайте обаче и не си мислете, че всички тези 
приказки за гениталиите на Скорпиона подсказват 
колко изчанчен може да бъде самият сексуален акт. 
Оста вете това за Водолея, защото всъщност Скорпио-
ните са доста консервативни в секса и не са известни с 
предпочитание към разнообразието. Когато са се отда-
ли на една връзка, те наблягат по-скоро на същината, 
отколкото на стила, освен може би малко закачливо  
садо-мазо, което са готови да опитват отново и отново. 
(Постарайте се да използвате пера, а не тежести и не 
допускайте Скорпионът да се увлече прекомерно.) 
Всъщност, ако Скорпионите експериментират с много 
неща, например със сексапилно бельо, бих се разтре-
вожила, че нещо не е наред. За предпочитане е вашият 
Скорпион да е мил и скучен в леглото. Това означава, 
че е истински влюбен във вас.

Всички знаят, че Скорпионите безспорно са най- 
сексапилната зодия, и когато се запознаете със Скор-
пион, сигурно ще решите, че непременно трябва да го 
имате за цяла вечност. Но се уверете, че наистина иска-
те точно това. Защото, след като ви изберат и разберат, 
че и вие сте избрали тях, всеки опит от ваша страна да 
си тръгнете преди смъртта ще бъде посрещнат със съ-
крушителна реакция, която ще ви преследва вечно – 
израз на тяхното усещане за ултимативно предател-
ство и отхвърленост. Скорпионът не само ще има нуж-
да да отвърне на удара, но ще рухне вътрешно и съвсем 
ще залинее. Затова не си играйте със сърцето на Скор-
пиона. Ще е буквално, все едно си играете с огън, ос-
вен това ще разбиете едно наистина нежно сърце. Неж-
но сърце, снабдено с много остри щипки.
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Скорпионите като приятели

Ако си търсите приятел, който да ви бъде верен, да ви 
помогне да преодолеете страшна емоционална криза, 
да се изнесете от апартамента (след споменатата емо-
ционална криза), да ви даде назаем петдесетачка, за да 
си стъпите на краката, и накрая да ви пусне да се наста-
ните в неговото студио, да ви даде да ползвате най-хуба-
вите му дрехи, да ви намери работа и да ви наглежда до 
края на живота ви, за да е сигурен, че сте добре, значи 
търсите Скорпион. Дано вече съм успяла да ви убедя да 
не си представяте Скорпионите само с лошата слава, 
която им се носи – като отмъстителни личности. Разби-
ра се, от тях по-отмъстителни няма накъде, но те са и 
най- милите хора на Земята. Ако имате приятел Скорпи-
он, тогава и вие като неговите любовници сте сред щаст-
ливците. Скорпионите са страхотни приятели и са мно-
го грижовни и мили към хората, с които са най-близки.

А сега веселата част. Адски е забавно да излезете със 
Скорпион. Ако под това разбирате някой, който да ви 
обгражда с безусловно внимание, да се съобразява с же-
ланията ви и да бъде ходещ учебник по история за почти 
всяко нещо. Макар отначало да са леко сковани и кон-
сервативни към новите неща, Скорпионите обожават 
тръпката от непознатото и ще скочат от самолет, ако им 
го представите достатъчно съблазнително. Обичат при-
ятелите им да проявяват енергия и страст и откликват с 
десетократно повече от същото. Умеят да са хамелеони 
и ако истински харесват някой свой приятел, започват 
да се държат, обличат и говорят като него. (Малко зло-
кобна особеност, за която трябва да бъдете подготвени.)

Ако искате да спечелите Скорпион за свой приятел, 
първото правило е да бъдете много настойчиви и да 
предложите силни усещания. Вече споменах скачане-
то от самолет, но ако не е във ваш стил, може да опитате 
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наситено духовно или интелектуално преживяване. 
Скорпионите обичат музеите, особено много старите 
музеи, охотно биха ви придружили там с възбудено 
пламъче в очите и предварително ще се информират 
каква е експозицията. С удоволствие ще ви придружат 
да слушате езотерична музика и ще ви уважават за не-
щата, които знаете, защото обичат да научават нови ра-
боти. Мислят се за смотани особняци, но аз лично не 
бих ги определила така. Твърде много разчитат на ин-
стинктите си, за да притежават шеметното очарование 
на Везните или на Близнаците, но ценят знанието и ще 
им бъде приятно да задълбочат своето посредством 
общуването си с вас (дори да не е книжно знание). 
Обичат да ходят и на кино с приятелите си, но са прека-
лено чувствителни за касапски филми на ужасите (ма-
кар че самите те са си ходещ филм на ужасите). 

По отношение на всеки дълбоко предан ваш прия-
тел Скорпион бъдете нащрек за евентуална коренна 
промяна, ако случайно направите нещо, което да ги 
вбеси. Скорпионите нямат славата на хора, които под-
минават нещата току-така, и ако решат, че сте им нанес-
ли оскърбление (например забравили сте да се видите 
с тях на кафе или не сте им върнали обаждане със свет-
кавична скорост, когато са плакали за нещо), вероятно 
вече имате бивш приятел Скорпион. Защото, ако Скор-
пионът се осмели да ви обича като брат или сестра, а 
после направите нещо, което той намира за проява на 
нелоялност, не само ще прекрати отношенията си с вас 
бързо и надлежно, но ще се постарае и да съсипе без-
възвратно живота и кариерата ви. Ще говори такива 
глупости зад гърба ви, че ушите ви ще кънтят с десети-
летия и сигурно просто ще се разпаднете след толкова 
много ежедневен негативизъм по ваш адрес. Съветът 
ми е: постарайте се приятелят ви Скорпион да бъде до-
волен. Защото със Скорпиона шега не бива. За нищо.
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Стилът на Скорпиона

И без да сте запознати с астрологията, познавате 
тази характерна зодия, която празнува рожден ден 
между края на октомври и средата на ноември. Да, точ-
но така, обикновено това е човекът с леко готическо 
излъчване, който най-вероятно ще е облечен от глава 
до пети в тъмни цветове. И под тъмни имам предвид 
черно. Ако Скорпионът трябва да излезе някъде (то-
ест, ако не лежи гол в леглото през целия ден), той ще 
предпочете почти всичко по него да бъде черно. Ако 
боядисва косата си, най-вероятно пак ще избере черно-
то (при положение, че в салона не предлагат наситено-
лилаво). Същото се отнася за бижутата и за другите 
аксесоари, които носи. Те ще бъдат тъмни и също леко 
драматични.

Освен цвета по отношение на формата Скорпиони-
те носят дрехи, които ги правят... ами, как да го кажем... 
секси. Това предполага различни неща за различните 
Скорпиони, но в повечето случаи означава, че когато 
срещнете човек под влиянието на Плутон, видът му не 
просто ще е горещ, ами ще пари. Скорпионът опреде-
лено умее да подбира дрехи, които подчертават до-
стойнствата на физиката им. Донякъде причината е 
стеснителното им умение да правят неща, които оказ-
ват хипнотично въздействие върху хората; това се пре-
нася и в облеклото. В крайна сметка Скорпионите биха 
желали да преминават плавно през света – да впечатля-
ват, без да предизвикват смут, за да могат да се съсре-
доточат над дългосрочната победа, а не над мимолет-
ните аплодисменти. Сексапилни, но изискани – ето 
това го умеят най-добре.

Докато четете това, си задавате очевидния въпрос: 
ами Бьорк? В крайна сметка рокля, направена от огро-
мен подплатен лебед изобщо не изглежда като изцяло 
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черен ансамбъл, от който струи сексапил. Е, да, доня-
къде ви разбирам, обаче Бьорк е друг страхотен при-
мер как и вие, и аз ще излезем прави. Скорпионите са 
крайни във всичко, което вършат, а Бьорк е гений, та 
дрънка – както в музиката, така и в модата. За нея носе-
нето на крещящи цветове и модели е начин да облече 
своеобразна униформа и в крайна сметка да спечели 
играта. (И да, дори ако това означава рокля лебед.) Ако 
сте Скорпион и четете тази книга, знайте, че не е нуж-
но да се обличате по някакъв конкретен начин – светът 
ви предлага много възможности да бъдете себе си. 
Важ ното е да се постараете да ви запомнят. Само че 
едва ли се налага да ви давам този съвет.

Скорпионът и есемесите

Неприятно ми е, че го казвам, но есемесите със 
Скорпион може да се окажат едно от най-обезсърчава-
щите преживявания в живота ви. В крайна сметка 
Скорпионите имат много различен поглед към нещата. 
Човек е или техен приятел, или техен враг. А за да се 
осъществява плавно, размяната на есемеси понякога 
изисква нюансиране и нещо повече от резки изблици и 
емоционални признания. Говоря от гледната точка на 
Овен и при все че самата аз не съм голям почитател на 
есемесите, разбирам, че са нужни инерция, енергия и 
разнопосочни мисли, за да се получи. В нашия свят 
ние наистина рядко се срещаме очи в очи, затова есем-
есите понякога са пространството, където „се вижда-
ме“ виртуално с някого, но без да прекарваме реално 
време заедно.

Скорпионът понякога се дразни от това, защото 
копнее за прочувствени погледи и за разлив на душата 
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отвъд недрата на тялото. Ако Скорпионът не ви дава 
конкретна информация за съвместните ви планове, ще 
го бива да изпраща есемеси само за две неща: агресив-
ни предложения и емоционални излияния. Защото де-
нем (или нощем) въпреки хладното му поведение емо-
циите на Скорпиона ще вземат връх. Дори да не ви е 
изпращал есемеси от години, може да получите едно 
„Не мога да живея без теб“ посред нощ някой вторник. 
Просто не са успели да се сдържат. Искрено ви обичат 
и ще ви обичат до края на времето. Но не очаквайте да 
получите ново съобщение от тях, преди пъкълът да 
замръзне.

И обратно, ако си въобразявате, че може да се дър-
жите така в общуването с есемеси, скоро горчиво ще 
осъзнаете грешката си. Макар че Скорпионите ще ви 
отговорят, когато са готови и им е приятно, вие се по-
старайте да им пишете още в секундата, когато са до-
коснали името ви в телефонния си указател. Както и по 
отношение на всичко останало в общуването със Скор-
пион, и тук има страшен двоен стандарт. Бъдете готови 
да отговорите на Скорпиона незабавно, дори да е чети-
ри сутринта и да не сте очаквали да ви пише, но в ника-
къв случай не го оставяйте да чака повече от десет се-
кунди. Той няма да помни как заради него сте оставали 
у дома всеки петък вечер в продължение на две години 
в очакване да ви звънне поне веднъж. Ще помни само, 
че ви е написал половин дума преди три минути, а вие 
още не сте му отговорили. Особено ако е в онова на-
строение „хайде да го направим“ – тогава с вас е свър-
шено, ако сте възпрепятствани да му отговорите бързо. 
Около минута след първия си есемес Скорпионът ще 
плувне в пот и ще му се прииска хич да не ви беше тър-
сил. Изпрати ли ви второ съобщение, преди да сте от-
говорили, явно е истински отчаян и сигурно е лудо 
влюбен във вас. Ако случаят е такъв, защо стоите тук и 
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четете книга? ВЕДНАГА МУ ОТГОВОРЕТЕ. И пак повта-
рям: мразя ви.

В тази връзка, ще пренебрегвате съобщенията на 
Скорпиона само ако сте наистина лош човек. Трябва 
истински да ненавиждате някой Скорпион или сами-
ят вие да сте Скорпион, за да го направите. Всъщност 
Скорпионът никога няма да причини подобно нещо 
на свой събрат от зодията, обаче някой с Луна в Скор-
пио н би могъл. Както и да е, ако съвсем престанете да 
пишете на Скорпиона, наистина ще го подлудите, до-
като се мъчи да проумее как изобщо сте способни на 
такава жестокост. Няма да помни как самият той ви е 
разбил сърцето, нито че сте били готови да минете и 
през ада, само и само да се събуждате до него всеки 
ден. Скорпионът ще вижда само вашето мълчание в 
краткия промеждутък от време, който ви е дал, за да 
се проявите като годно за комуникация същество, и 
направо ще почне да откача, докато се чуди какво се е 
случило. Това може да проработи във ваша полза, ако 
целта ви е да го впримчите за кратко. Скорпионът ще 
се чуди кой е имал дързостта да прояви такова неува-
жение към него. Вашата независимост ще го възбуди, 
но ви предупреждавам, че той ще помни грубостта ви 
и накрая заради глупавите ви постъпки всичко ще 
приключи зле. Така де, със или без есемеси, всичко и 
бездруго ще свърши зле – все пак за Скорпиона гово-
рим.

Скорпион: Ще ми помогнеш ли с нещо? 
Овен: Окей
Скорпион: Остави
Овен: Обичам те

Скорпион: Можем да започнем да градим живот 
Телец: За това мечтая
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Скорпион: Искаш ли да се нанесеш при мен? 
Телец: Утре става ли? 

Скорпион: [мълчание]
Близнаци: Усещам, че си падаш по мен
Скорпион: Възможно е
Близнаци: Никой не може да ми устои

Скорпион: Усещам, че си падаш по мен
Рак: Възможно е
Скорпион: Не можеш да ми устоиш 
Рак: Не мога

Скорпион: Събуди ли се? 
Лъв: Само за теб
Скорпион: Веднага идвам
Лъв: Съжалявам, навън съм

Скорпион: С теб се чувствам извънземно 
Дева: Сигурно го казваш на всички
Скорпион: Не го казвам на никого
Дева: Ехааа

Скорпион: Вечеря след час? 
Везни: Не съм в града. 
Скорпион: От улицата виждам, че у вас свети. 
Везни: Кой ми пише? 

Скорпион 1: Те никога не са разбирали. 
Скорпион 2: От тях не се и очаква. 
Скорпион 1: А от мен очаква ли се да съм с теб? 
Скорпион 2: Едва ли. 

Скорпион: Знам, че си падаш по мен
Стрелец: Не бъди толкова сигурен


