
Зодия Близнаци

Черно

всичко и всички са ми криви

готов съм да се заям с всеки, който се опита 
да ми каже нещо, дори и само Здравей

разрушителния инстинкт се е събудил в мен 
до толкова, че в определена ситуация бих бил 
способен  дори  на  убийство  без  да  се 
замислям много /самоубийството също не  е 
изключено ако случайно стана неприятен сам 
на себе си/

слушам  бавна  апокалиптична  /гробовна/ 
музика,  или  пък  бърза  яростна  музика  с 
кървави текстове

не  мога  да  се  съсредоточа  да  правя  нещо 
конкретно и смислено, най-доброто на което 
съм  способен  може  би  е  прекарването  на 
няколко часа в игра на компютъра. Разбира се 
играта е много кървава или поне свързана с 
много динамика. Така успявам да утоля поне 
отчасти  жаждата  за  насилие,  която  ме 
обгръща

много пъти ми е идвало на ум да взема един 
нож и да се нараня просто за да седя и да се 
наслаждавам  на  кръвта,  капеща  от  раната 
/всъщност  може и  да  съм го  правил,  но  не 
помня/

Бяло

дружелюбен съм и съм благоразположен към 
всеки и всичко

радвам се на щастливите събития за хората и 
съм съпричастен към нещастието на другите, 
като съм готов да помогна с каквото мога за 
да го преодолеят

много  съм  общителен,  мога  да  говоря  с 
първия срещнат непознат без притеснение и 
на всякакви теми

доверчив съм, вярвам в доброто у хората

музиката: весела, приятна; стилово може да е 
от  боса  нова,  през  джаз,  електронна,  до 
веселяшки хеви метал. Изобщо всяка приятна 
мелодия или песен е добре дошла

Способен  съм  да  върша  по  няколко  неща 
едновременно,  и  да  ги  върша както  трябва, 
пълен  съм с  нови  и  интересни  идеи  и  съм 
отворен към идеите на другите, готов да им 
помогна за тяхното реализиране

Пристрастеност: към музика в големи количества; нелечима освен чрез отстраняване на 
съответните органи.
Други особености: обича слънчевата светлина, мрази изкуственото осветление и предпочита 
мрака при липса на естествено осветление. Не е религиозен, но уважава традициите и вярата 
на хората стига да не нарушават грубо неговото лично пространство.
Литература: харесва митологически и психо-философски творби.
Любими цветове: всички нива на сивото от бяло до черно, червено.
Желания: да посети най-известните исторически и природни забележителности по света.
Мото: Движението не трябва да спира

Много по-лесно се асоциира с тъмната си страна и говори за нея, въпреки че по негови думи 
доста старание полага да извади светлата половина отново напред в съзнанието си /твърди, че 
тъмната му половина е възникнала и градена през годините, докато светлата присъства  от 
неговото раждане, но постепенно бива изместена на заден план/
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