Астрология за всеки

Везни е седмия от 12- те зодиакални знака
в астрологията. Tой е въздушен, кардинален,
мъжки знак, свързан със съзвездието везни.
ДЕВИЗЪТ НА ВЕЗНИ Е:
Aз уравновесявам (балансирам)!
УПРАВИТЕЛ: Венера
В ЕКЗАЛТАЦИЯ: Сатурн
В ЗАТОЧЕНИЕ: Марс
В ПАДЕНИЕ: Слънце
КОМПЛЕКС НА ВЕЗНАТА:
Чувство на вътрешна и външна дисхармония,
и уязвимост.
Глифът на този знак е твърде
забележителен  . Той представлява птица с
напълно разперени криле, които, намирайки се в
хоризонтално положение, не Съзвездие Везни
докосват повърхността на
Земята. Те са успоредни на
земната повърхност, но
птицата е винаги над
творението. Казано е, че на
вертикалния
ствол
на
дървото на живота има две
птици
–
еднакви
и
съществуващи. Едната от
тях получава удоволствие,
вкусвайки плодовете на
дървото. Другата се радва,
гледайки удоволствието от храненето на първата.
Приятно е да се отбележи, че родените под знака
на Везни са милосърдни и се радват, гледайки
радостта на другите. Горната птица съществува в
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безсмъртието, докато долната яде безсмъртието и
се радва на вкуса като част от своя опит.
Глифът на този знак означава също и
хоризонталното рамо на везната.

Митологичен символизъм
Съзвездието Везни е видимо от северното
полукълбо. То е част от зодиака и е единственото
от дванадесетте съзвездия, което не е именувано
на живо същество.
Името на съзвездието е превод от
латинското му название - Libra.
Съзвездието, първоначално считано като
част от щипците на съзвездието Скорпион, е наймладото
от
Зодиакалните
съзвездия и е единственото,
което не изобразява живо
същество.
Според
късната
гръцка митология, съзвездието
напомняло смътно на блюдата
на везните, които били държани
от
Астрея
(представляваща
Дева)
богинята
на
справедливостта.
Оттогава Везни се счита
за част от Дева (като блюда),
защото преди, като част от
Скорпион, не изпълнявала ролята, на която е
кръстен този зодиакален знак. Воловар, Везни,
заедно с Голямата Мечка, Дракон и Малката
мечка се свързват с мита за ябълките на
Хесперидите, един от Дванадесетте подвига на
Херкулес.
1 стр.

Астрология за всеки
ВЕЗНИ в зодиака

Зодиакален знака ВЕЗНИ
хармонични и всички те се появяват на небето
привечер.

В Зодиака, Везните са противоположен
знак на Овена, символът на индивидуалността.
ДЕЦАТА ВЕЗНИ
Елементът свързан с Везните е Въздуха.
Въздушните знаци са интелектуалци. Затова
Родителите на родените (oт 23.IX до 22.X)
Везните
са
по-скоро
деца чуват толкова често “Ах,
Тези винаги се колебаят –
общителни,
отколкото
какво красиво бебе!”, че трябва
интровертни. Обикновено са
да
им
се
прости
кажат “да” – и почват да се каят.
приятелски настроени и са
самодоволството.
Малките
Тук се раждат много дипломати,
много очарователни, но
Везни наистина са като пухкав
но не липсват калпави, зъбати.
често желанието им да се
розов ангел, изваден сякаш от
харесат на околните ги кара
страниците на детска книжка с
Някои обичат да се кичат,
да
се
съгласяват
и
картинки.
Миловидното
само нови дрехи да обличат.
приспособяват повече от
изражение и тези сладки, добре
Ако
могат
–
триста
гардероба
необходимото. Везните са
балансирани черти на Венера
най-щастливи в лоното на
правят детето Везни истински
те ще занесат дори и в гроба!
личните си
отношения.
чаровник. То рядко изритва
Винаги са живи и кокетни,
Атрактивни
са
и
одеялцето си с писъци и
по природа - умни и коректни.
прелъстителни,
фини и
пламнало от ярост личице, както
културни
хора
са.
и рядко удря майка си по носа,
Работа домашна не обичат,
Удоволствието,
което
докато тя се опитва да даде
но
по
вечеринки
често
тичат.
изпитват към общуването
бутилката с биберона. То е
“Златната среда” им е любима –
им помага да вземат участие
добре възпитано, за да прави
в светския живот. Поради
подобни номера. Усмивката му
пролет, лете, есен, в късна зима...
склонността им да се
озарява детската стая. Повечето
Те
са
със
амбиции
големи,
социализират,
могат да
родени в тази зодия деца имат
изглеждат
суетни
и
дните им са приказни поеми!
трапчинка на брадичката. А
празноглави или да са силно
знаете ли какво казват старите
Само ако искат, имат воля...,
зависими от одобрението на
баби: “Трапчинка на брадата –
но
уреждат
всичко
с
едно
“моля”.
околните.
дяволче в душата”.
В любовните си
По рождение са справедливи,
Някоя сутрин може да
отношения са забавни и
се
случи
следното. Детето Везни
те са честни, мили, услужливи.
романтични. Ревниви са и по
да седи на масата и да бърка с
Обичливи
са
и
все
засмяни.
правило
непрощават
лъжица ту в едната, ту в другата
изневерите, и те водят до
чиния. Чинията вдясно е с яйца
Общо взето са добри, разбрани.
развод.
на очи, приготвени точно по
Да се пазят много от Овните –
Везните управляват
вкуса му.Чинията в ляво е с
само те ще им отровят дните!
бъбреците, яйчниците и
овесени ядки, посипана богато
кръста. Родените под този
със захар, точно по вкуса му. И
знак по-често страдат от
двете изстиват, а детето още не е
болки в гърба от останалите
сложило и залък в устата си. В
знаци.
такъв момент родителя започва да си задава
Цветовете на Везните са светло синьо,
въпроси: Може би не е гладно? Напротив, умира
розово и цвят слонова кост. Тези три цвята са
от глад. Да не би да е болно? Не, чувства се
www.astrologyforall.eu
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отлично. Може би е сърдито
или нещо подобно? Не, съвсем
не. Защо тогава седи така
упорито и само. Детето просто
не може да реши какво да
изяде най-напред – яйцата или
кашата. А ето че и ние го
объркваме още повече, като се
опитваме да го съблазним с
чаша
портокалов
сок
и
препечена филия. Това е
грешка. Сега то за нищо на
света няма да може да реши.
По-добре да забравим тази
сутрешна закуска. А на другия
ден
да
му
сервираме Махатма Ганди
последователно нещата. Първо
портокаловия
сок.
После
овесената каша. Изяжда я. Следват яйцата. То ги
обича. А накрая – препечената филийка. То седи
и дъвче щастливо, а на нас ни остава да се
удивяваме, че се справя с цялата си закуска за помалко от десет минути. Току-що сме научили найважният урок по възпитание на детето Везни.
Никога да не му даваме възможност за избор. То
не обича да взема решения.Ако има нещо, което
детето Везни да ненавижда повече от взимането
на решение, е да прави бързо това.
Децата Везни, чийто родители са
разрушили деликатния им баланс чрез постоянно
настояване да взимат прекалено бързо решения,
като пораснат, обикновено стават твърде
невротични, щом опре да избор. Трябва да
предлагаме
на детето Везни решение, но
внимателно и мило. При това безброй пъти. В
края на краищата то ще се научи как да се справя
само, а ние ще му помогнем да превъзмогне една
от най-големите си трудности. Тези деца са по
рождение умни и търсят истината. Те са добри по
душа и искат да бъдат справедливи. Малките
същества в дома ви се ужасяват да не би да
допуснат грешка или да направят неправилна
оценка, предпазливостта на Везните изгражда
характер, пригоден да избягва инциденти и
неприятности в детството или по-късно в живота.
www.astrologyforall.eu
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Не трябва да драматизираме. Шумът
и
крясъкът
принуждават
емоционалните везни на детето да
се поклащат непрекъснато. Ако
звуците и цветовете около детето
Везни са неприятни, такова ще е и
поведението му. Освен това ако то
стане случайно свидетел на каквото
и да е насилие, това може да
унищожи завинаги нещо дълбоко в
него. Ако забележим, че детето
Везни не върши нищо, нетрябва да
се притесняваме. Сега вътрешните
му везни ще се уравновесят отново
и то ще е готово за действие. А
междувременно
просто
възстановява енергията си. Неговите
планети го карат да постъпва така и
то е безсилно да промени каквото и да било.
Децата на Венера умеят да умилостивяват
корави сърца. Те имат безкрайно очарователни
маниери, убеждават те толкова сладко, а и кой би
устоял на тази усмивка и на тези трапчинки.
Малките Везни са тъй мили и гальовни, че
родителите им могат да се превърнат в две
вълшебни феи, изпълняващи всяко тяхно желание
и прищявка /същото се отнася и за всевъзможните
им безумно влюбени в тях роднини/.
Обикновеното дете Везни, правилно
отгледано и възпитано, е истинско удоволствие за
своя учител. Малките Везни са умни и
последователни, обичат да разсъждават и спорят,
много са любознателни, което ги прави добри
ученици. Но веднъж започнали да четат и
запаметяват факти, и ние и учителите ще бъдат
подложени на постоянни спорове и дебати.
Момиченцето
Везни
реагира
на
присъщата на родените в тази зодия с любов към
удоволствия от рода на аромати и топла вода. Във
възрастта между десет и двайсет години дъщеря
ни ще прекара в банята часове наред, потопена в
пълната с пяна вана, и ще изразходва всичкия
определен за гости сапун. Трябва да запомним, че
тя търси хармония, а спокойствието, красотата и
комфортът са равностойни на хармония.
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Вече пораснали много хора, родени под
този знак са привлечени от изкуството, стилни са
и изтънчени. Знаменити актьори, музиканти,
писатели,
танцьори,
дипломати,
брачни
консултанти и кинозвезди попадат под влиянието
на този знак.
ИЗВЕСТНИ
ЗНАКА ВЕЗНИ

ХОРА

РОДЕНИ

ПОД

Мъже: Джордж Гершуин, Сергей Есенин,
Михаил Лермонтов, Оскар Уайлд, Мигел де
Сервантес, Ницше, Алфред Нобел, Марчело
Мастрояни,
Джузепе
Верди,
Дмитрий
Шостакович, Стинг, Уил Смит, Жан-Клод Ван
Дам, Еминем, Джон Ленън, Майкъл Дъглас .
Българи: Матей Казийски, Башар Рахал,
Слави Трифонов, и не на последно място Славчо
Митрев и Стоян.
МЪЖЪТ ВЕЗНИ
Мъжът Везни е тактичен, дипломатичен
мъж, който има прекрасно
чувство за хумор. По натура
мирен
и
любящ,
но
способен и да се сражава за
справедливостта. Стремящ
се към хармония, опитващ
се да съхрани равновесието,
чувстващ
се
щастлив,
когато около него царят ред
и спокойствие. Махатма
Ганди индийски адвокат,
политик, пацифист, борец за
човешка свобода идуховен
водач
на
индийското
движение за независимост е
точно
такъв
пример.
Наречен е още „Баща на
нацията“. Ганди получава
международна известност
със своята концепция за
ненасилствени протести за
постигане на политически цели. Със своя пример
www.astrologyforall.eu

вдъхновява политически лидери, като например
Мартин Лутър Кинг, Нелсън Мандела и Аун Сан
Су Чи.
Мъж Везни може да ви даде всякакви
съвети, при това безплатно, да ви подскаже
решението на заплетените ви проблеми и да
отговори на всичките ви въпроси. При това ще го
направи толкова мило и нежно, че ще забравите
изнервящата непоследователност на характера
му. Свършено е с вас, когато най-накрая ви се
усмихне и преобърне сърцето ви. Надарен с
голямо обаяние и изтънчен естетически вкус. Той
е
непоправим
идеалист,
вечно
търсещ
безупречния партньор, който ще го цени и
разбира (дори идеализира). За него е характерна
нерешителност и се опитва да намери компромис
между желанията и възможностите си, всячески
се старае да избягва вълненията. Той е дипломат,
способен да уравновеси вашите желания със
своите. Сексът е любимият му вид почивка.
Забележително се оправя в бизнеса и
всичките му служители и съдружници са
доволни. Принципно има нужда от партньор,
който
да
изпълнява
неприятните
задачи,
например такъв, който да
уволнява тези, които не
могат да работят.
Той има прекрасна
интуиция, затова не се
опитвайте да го излъжете.
Добре се ориентира в
живота и вижда през
всичко. Дори и през вас ще
погледне и ще се постарае
да ви разбере. Не проявява
прекалена емоционалност.
Ненавижда сцените.
Типичен пример за
българин зодия Везни е
Слави Трифонов български
певец, телевизионен водещ
и продуцент.
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ЖЕНАТА ВЕЗНА
Жени: Моника Белучи, Бриджит Бардо,
Хилари Дъф, , Гуинет Полтроу, Сюзън Сарандън,
Гуен Стефани, Кейт Уинслет, Катрин ЗитаДжоунс.
Вече пораснали момичетата везни, се
превръщат в жени, които са нежни и деликатни,
изтънчени и крехки, известни със своята красота
и нежен цвят на лицето, а също и с дълбокото си
отвращение към всичко непривлекателно.
Инстинктивно те чувстват изтънчените неща. Има
изтънчени маниери, облича се изящно, използва
ненатрапчиви
парфюми,
обича
скъпите
украшения и се опитва да се обгради с разкош.
Възхищава се на прекрасното във всичките му
прояви – музика, изкуство, архитектура. И хора.
Със същата изтънченост се отнася и към мъжете .
И освен, че е необикновено женствена, тя
е и умна, красноречива, активна. Но попаднала в
затруднено положение, тя може да стане
абсолютно безпомощна и пасивно да седи,
очаквайки помощ, като сляп човек, нуждаещ се от
куче водач. Тя е очарователна и многостранна.
Като истинско дете на Венера, жената
Везни е влюбена в самата мисъл, че я обичат. Тя е
специалистк
а
в
очароването
на мъжете и
за
нея
съблазняван
ето е един
от видовете
изкуство. Тя
е актриса,
разиграваща
в спалнята
изтънчен
спектакъл,
дори
аудиторията
да се състои
от
един
Моника Белучи
човек.
В
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любовта може да е също така ленива, както и в
повечето други области.
Тя смята, че възлюбеният й трябва да й
бъде достойна рамка, в която тя ще блести. Точно
затова много жени Везни се ориентират към повъзрастни и състоятелни мъже, които имат опит в
удовлетворяването на жените. (Катрин Зита
Джоунс и Майкъл Дъглас). Освен любов и
разбиране, тя изисква от любимия си готовност да
задоволява капризите й. Тя обикновено привлича
такива мъже и може да мине под венчило
неведнъж.
Тя не обича да губи поклонници. Нейната
привързаност не е дълбока и продължителна.
Фактически Везните се интересуват не от мъжете
като такива. Основно тя иска да й се възхищават.
Необходим й е някой, който ще гали нейното Аз,
затова предпочита артистичните комерсиални
натури – актьори, певци, писатели, художници,
музиканти, а не бизнесмени. Тя смята, че парите
са предназначени за харчене, а не за разговори.
Разговорите за пари й действат на нервите.
Единственото, което я интересува в парите, е
какво може да си купи с тях.
Тя обича да чете леки книги, да гледа
филми с щастлив край, да живее в стая, пълна с
цветя, да слуша спокойна музика. Спокойна и
безгрижна, тя може неочаквано да изпадне във
възбудено състояние. Не обича да бърза. Тя търси
съвършенство в детайлите. Най-малките признаци
на хаос могат да я раздразнят.
Не се опитвайте да я командвате. Няма да
ви слуша. Ако сте настоятелен, то ще се
натъкнете на още по-голям инат. Колкото посилен е натискът ви, толкова по-упорита става.
Нежни думи и меко убеждение са единственият
път да преодолеете негативното й отношение.
ЛИЧНИТЕ ПЛАНЕТИ В ЗНКА ВЕЗНИ
ЛУНА ВЪВ ВЕЗНИ
В знак управляван от Венера Луната
засилва естетическото възприятие, чувствата се
оценяват по критерия за красота. Проявява се
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точност в чувствата и голяма проницателност при
разглеждане
на
фактите.
Позицията
е
благоприятна за брак, особено в мъжки хороскоп,
правейки роденият популярен и привлекателен за
противоположният
пол.
Привличат
ги
компаниите, обществото и приятелите. Много
събития в живота и съдбата му ще се случат
поради връзки с други хора, ще се намира под
тяхното силно влияние, особено на един човек.
Има силна тенденция към партньорство, не само в
бизнеса но и във всяка друга сфера. Почти в
всичко участва с партньор, макар и да не е винаги
нерешителен, силно зависи от някого и може да
преуспее в сътрудничество с някой.
При наранена луна има склоннст към
проявява
неуравновесеност,
прекалена
зависимост от мнението и оценките на околните,
а също чести преходи от една крайност в друга.
Може да стане небрежен, безотговорен,
повърхностен и суетлив. Проявява излишна
привързаност към общественото мнение.
При хармонично развитие – мекота,
доброта, учтивост и скромност. Задълбочено и
строго анализира всички „за” и „против”.
Контактен, сърдечен, изпитва силна потребност
от
любов,
притежава
голямо
обаяние,
предизвиква симпатия в околните. Обръща
особено внимание на дрехите и външния вид,
съобразява ги с околните.
На брака му може да попречи или
помогне единият родител или родител на
партньора. Същото може да се каже и за
положението в живота и професията. Възможна е
разлика в годините или социалния статус с тези
на партньора по брак или бизнес. Близките жени
на хора с тази позиция на Луната по принцип са
изящни, спокойни и притежават изтънчена страст.
Склонни са към зависимост от тях. Макар и
привлекателни , те не са толкова грижовни и му
създават проблеми в брака. Децата с Луна във
Везни имат потребност от справедливо
отношение и стимулация на естетически им
възприятия
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Зодиакален знака ВЕЗНИ
АСЦ В ВЕЗНИ
Указва за галантен, приветлив, добър и
привързващ се характер. Съдбата му е
управлявана от други, не му достигат
способности
да
формира
или
променя
обстоятелствата, уповава се повече на интуицията
и чувства от колкото на разума. Наблюдателен и
умеещ да сравнява, много артистичен. Показва
добри маниери, живост, желание да се опре на
някой, любеща натура. Не е много енергичен и
активен, и затова се оставя да се води от съдбата
и се опира на другите. Безгрижна и весела натура,
избягваща тежката и мръсна работа. Първата
реакция е да се ориентират към по силния.
Търсене на одобрение, тщеславие и кокетство.
МЕРКУРИЙ ВЪВ ВЕЗНИ
Обективен ум Интелекта е подвижен и
находчив, общуването протича в хармонични
форми, интерес към истината. Художествен вкус
и търговски талант. Доминиране на етическите и
естетическите
критерии
пред
изгодата.
Здравомислие, наблюдателност и чувство за
справедливост. Обича да сравнява, умствените
занимания, музика и обществена работа. При
негативно развитие – излишно емоционално
мислене, свръх подвижност, разпиляване на
енергията, нелогични и частични изводи.
Егоцентризъм.
ВЕНЕРА ВЪВ ВЕЗНИ
Изкуство в любовта Желание за
равновесие на всяка цена само да тържествува
хармонията и взаиморазбиране. Притежават
прекрасен вкус, харесват музика и имат
склонност към изкуство. Проявяват завидна
преданост на партньора, макар и да не е на основа
на страст и чувственост. Стреми се да спазва
етиката във взаимоотношенията, но е обидчив.
При негативно развитие – прекалена чувственост.
Има опасност от разпиляване на любовните
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преживявания сред много субекти. Повърхностен,
суетен и неверен
МАРС В ВЕЗНИ
Хармония в действията. При позитивно
развитие на характера – стремеж към широки
социални контакти и интерес към обществена
дейност. Дипломатически талант, занимания с
изкуство. Стремеж към обединение и кооперация,
уравновесен, внимателен и надежден в
действията. При негативно развитие на характера
– действията и волята са под влияние на
моментните желания и настроения. Прекалено
открит – подава се на външно влияние. Слаба
увереност в собствените сили, прекалена
обидчивост, ранимост и чувствителност към
критика.

Автор:
НАТАЛИЯ КОЛЕВА

МС В ВЕЗНИ
Тактичност в работата с хората много
повече отколкото с тези в къщи. Силен интерес
към жените , красивото, затова са
добри
професии, в които се обслужват жени. Често са
непоправими романтици, които ще дадат всичко в
името на любовта. Правото също е добра
професия на това разположение, тъй като се
виждат двете страни на един въпрос и е по
техните възможности да отсъдят.
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