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Дева е шестия от 12- те зодиакални
знака в астрологията. Tой е земен, променлив,
женски, служене, работа, детайл, анализ,
систематизация, свързан със съзвездието Дева.
Девизът на Дева: Аз анализирам
Управител: Меркурий
В екзалтация: Меркурий
В заточение: Нептун, Юпитер
В падение: Венера
Комплекс на Девата:
чувство на
безредие и мръсотия
Дева е съзвездие, видимо от северното
полукълбо. То е част от зодиака и има
астрологичен знак
.Намира се между Лъв
на изток и Везни на запад. Дева е второто по
големина съзвездие след Хидра и може лесно
да бъде намерено по най-ярката му звезда Спика.
Името на съзвездието е превод от
латинското му название - Virgo.
MИТОЛОГИЯ
Не е ясно какво точно представлява
Девата. Тя се свързва с почти всяка изявена
богиня, включително Ищар, Изида, Кибела,
Дева Мария - майката на Исус и Атина. Дева
се свързва също с Голямата и Малката мечка,
като част от мита за Калисто, като Калисто
или Хера. Персефона (която в някои
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митологии,
най-вече
в
Елевзинските
мистерии, е позната като Деметра) също се
причислява, поради това, че съзвездието Дева
е видимо предимно през пролетта, когато се
вярва, че богинята излиза от подземния свят.
Според някои интерпретации съзвездието
изобразява Астрея – дъщеря на Зевс и Темида.
Астрея
е позната като
богиня
на
справедливостта и се свързва с това съзвездие,
поради наличието на блюдата на съзвездието
Везни, с които управлявала света с нейната
мъдрост, докато човечеството не станало
коравосърдечно и тя, възмутена, се завърнала
на небето.
ДЕТЕТО ДЕВА
Детето Дева е будно и пъргаво, макар и
същевременно по-мирно и спокойно от
другите деца – противоречие, загатващо за
една бъдеща личност, която ще обича да
утешава хората, но същевременно ще бъде и
лесно раздразнителна.
Взискателността
на
Девата
по
отношение на храната се проявява отрано.
Като оставим настрана факта, че са крайно
придирчиви към яденето и че от време на
време имат проблеми с храносмилането,
децата Дева са лесни за отглеждане, почти без
конфликти и дрязги. Дори и като съвсем
малки тези деца обичат реда и грижливо
подреждат играчките си след игра. Вашето
дете Дева може да е мълчаливо и срамежливо,
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когато е сред много хора, но в
ще бъдат големи неудачници.
семейството и между приятели
Девите които смятат, че
никак даже не си гълта езика.
знанията
им
са
поТо вероятно ще проговори
недостатъчни, отколкото на
Девите са умни, разсъдливи,
рано, но не и сред непознати.
другите хора, се превръщат в
ту сърдити, ту добри,
Детето Дева рядко създава
раздразнителни
интроверти,
вежливи.
Във
живота
хитро
се
проблеми
и
е
приятна
болезнено страдащи от своята
нареждат
,даже
и
роднините
компания за майката, докато тя
некомпетентност.
си гледа къщната работа. То
Когато юношата Дева
подреждат. Ще направят
ще я имитира успешно и ще
започва
да
забелязва
всекиму услуга, но в замяна...
разбира още от първата дума,
противоположния пол, найще поискат друга! Мъж ли е –
без да е необходимо да му се
добре е да не му обръщаме
той
все
анализира,“цаката”
на
карат.
внимание. Ако се шегуваме с
всичко
ще
намира.
Винаги
ще
В училище децата Дева
момичето за нейното първо
са любими на учителите,
приятелство, това може да я
прави точни сметки – за
защото лесно се поддават на
нарани емоционално за цял
бензин, за дрехи, за подметки.
дисциплина и грижливо се
живот, а ако прекалено се
Пипне ли в ръцете власт
подготвят
за
уроците.
бъркаме във връзките на някое
голяма –друг не ще я вземе –
Истинско удоволствие е да
момче с неговите приятелки, то
начин няма!... Ако е жена, е
преподаваш на типичното дете
може да си остане ерген.
Дева – умно и с добри
Девите не приемат лесно
услужлива, принципна и доста
маниери. Трябва обаче да се
близки
взаимоотношения,
паметлива. Като Пенелопа уж
внимава със забележките.
водещи към женитба, тъй че
ще чака...Дева си е, но
Прекаленото изтъкване на
пътеката трябва да бъде
изневерява
и
съпруга
ловко
неговите грешки може да го
колкото може по гладка.
изиграва. Лъже, маже... и
доведе дотам, че да се поболее.
Вашето дете Дева ще
За него би било крайно
има нужда от физическата
целта постига, но духовното
унизително да му прочетете
проява на любовта ви към него.
не й достига! Близък ли си “конско” пред целия клас, след
То никога няма да ви покаже
теб ще те зачитат,чужд ли си –
което може за дълго да изгуби
силно желае такъв вид любов,
теб ще те изритат! Рибите им
желание да учи. Ако детето
но ако не му я дадете, това
знаят
номерата
–
Винаги
Дева
допусне
грешка,
сериозно би повлияло на
достатъчно е да го поправите
бъдещите му взаимоотношения
засичат им белята.
само
веднъж,
при
това
с хората. Дори и красивите
спокойно. Самото то ще иска
умни момиченца, както и
да си я поправи, дори повече
хубавите
умни
момченца
от учителя.
трябва да бъдат убеждавани, че
Тези деца имат нужда от най-различни
са интересни. За тях е трудно да повярват, че
образователни играчки. А когато са съвсем
тяхното скромно, боязливо поведение е не помалки, на тях трябва много да им се чете. Ако
малко привлекателно от агресивността на
не получат добро образование, като възрастни
приятелчетата им. Засилените прояви на
www.astrologyforall.eu
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внимание не биха развили прекомерно
самолюбие у Девата, тъй че не бъдете
пестеливи на прегръдки, целувки, искрени
комплименти и потупвания по рамото.Вашето
дете Дева се нуждае от
големи, ежедневни дози
подобни
емоционални
витамини
наред
с
вигантола.
То ще си създаде
многобройни
не
променливи навици и ще
се
възмущава,
ако
премествате личните му
вещи или по някакъв начин
нарушавате
неговото
уединение. Детето Дева
върши всяко нещо в
определен момент и ако
дневния
му
ред
е
разстроен,
това
би Киану Рийвс
разстроило и самото него. Гледайте да не го
питате за искреното му мнение, иначе то може
да бъде приятна и отморяваща компания. Това
дете е в състояние да критикува всеки член от
семейството, понякога забавно, но язвително
имитирайки неговите недостатъци. То
вероятно още от малко ще предпочете да има
собствена стая ще е придирчиво по отношение
на готвенето ви. Никакви бучици в
картофеното пюре, ако обичате и по-малко
подправки в ястията. Но още преди другите
деца да са научили азбуката, то вече ще
проявява
забележително
чувство
за
отговорност. Ще съчувства на мама за
пристъпите на главоболие, както и на татко за
финансовите му затруднения. Ще се старае в
училище да получава хубави бележки, да
помага в къщи и да харчи разумно джобните
си пари.
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Тези деца трябва да имат котенце или
птиче, за да научат постепенно и кротко,
уроците на любовта, грижейки се за
безпомощните същества. Не се тревожете, че
може да го разглезите или да му
внушите
прекалено
много
илюзии.
Детето
Дева
е
направено от по-твърд материал,
отколкото си мислите.
Вдъхнете му колкото
може повече прекрасни мечти.
Те ще му осигурят така
необходимото
емоционално
равновесие, когато порасне.
Гледайте да има някакво тайно
желание, към което да се стреми.
Мисълта за разни осъществени
сякаш с магическа пръчка мечти
ще го предпазва от самота през
идните години, а за в бъдеще то
ще има много такива моменти.
За разлика от други деца Девата вероятно
няма да обича кой знае колко приказките и
измислиците. Това дете е истински малък
реалист.
Сред съвременните знаменитости
зодия Дева има доста, продуценти ,актьори,
певци и жени модели.
Мъже Дева:
Джери Брукхаймър - Американски филмов и
телевизионен продуцент.
Фреди Меркюри - Вокалист на Queen,
починал от СПИН
Жан Мишел Жар - Класик в областта на
електронната музика, въвел ред иновации
Дейвид
Копърфийлд
Американски
илюзионист и носител на награда „Еми”.
Хю Грант - Английски актьор и филмов
продуцент.
Томи Лий Джоунс - Американски актьор и
режисьор.
Чарли Шийн - Американски актьор.
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Оливър Стоун - Американски режисьор и
сценарист.
Бари Уайт - Американски музикален
продуцент и певец-композитор.
Киану Рийвс - Американски актьор.
Жени Дева:
Адриана Карембьо - Словашки модел.
Камерън Диас - Американска актриса и бивш
модел.
Агата Кристи - Английски
писател
на
криминални
романи.
Пинк - Aмериканска певица.
Клаудия Шифър - Немски
модел и актриса.
Шаная Туейн - Канадска поп
изпълнителка.
Ейми Уайнхаус - Английска
певица и композитор
Известни спортисти зодия
Дева:
Ланс
Армстронг
Американски колоездач
Клаудия Шифър
Горан Иванишевич - Бивш
тенисист от Хърватия
Анди Родик - Американски тенисист
Роналдо - Бразилски футболист, който в
момента играе за Коринтианс.
Известни политици зодия Дева:
Ясер Арафат - Палестински лидер.
Александър Лукашенко - Президентът на
Беларус.
Джон Маккейн - Старши щатски сенатор от
Аризона.
Дмитрий Медведев - Третият президент и
настоящ премиер на Русия
Известни учени зодия Дева:
Роалд Дал - Британски писател.
Майкъл Фарадей - Английски физик и химик.
Йохан Волфганг фон Гьоте - Немски писател.
Джон Лок - Английски лекар и философ
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ЖЕНАТА ДЕВА
Те са най-разумните момичета в
зодиака- понякога заядливо-дребнави и малко
студени, но всъщност чувствата им са не помалко силни от тези на всяка друга жена.
Просто жената Дева успява да си контролира
чувствата, те са постоянни. Жената Дева е
истинска дама и очаква да се държат с нея
подобаващо. Но трябва да се
внимава с нея, тя е и умела
флиртаджийкатолкова
умела, че може и да не
усетите как нещо Ви се е
случило.
Девата
е
отлична
съпруга и майка, въпреки че
се омъжва късно и търси
стабилен и умен мъж. Гозбите
и са вкусни, домът и е
подреден, а дечицата чисти,
спретнати и добре възпитани.
Понякога тази нейна мания за
ред и чистота е изнервяща, но
пък ако е влюбена е готова да прости всичко,
че дори невижда недостатъците на любимия.
Жената Дева остарява бавно и късно, тя
е направо красива,грациозна и женствена. Тя
внимателно оглежда детайлите ,жената мечта.
МЪЖЪТ ДЕВА
Мъжът Дева има остър ум и е живата
гаранция за финансова стабилност - той обича
и умее да пести пари, но в същото време не е
скъперник. Никога няма да започне да се
'стиска, ако става дума за разумно похарчени
пари. Избирайки този мъж, то Вие избирате
стабилност, надеждност и сигурност в
бъдещето, но не и романтика.
Никога няма да видите този мъж
небрежно облечен или необръснат, неговата
педантичност се разпространява и до
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гардероба му. Сред родените под този знак
има най-много кариеристи. Девите са
дотолкова заети с това да постигнат
съвършенство в професията си, че за
романтика им остава съвсем малко време. Те
са
последователни,
неимпулсивни
и
притежават силно развито чувство за
отговорност. По правило, Девите заемат
втория по значимост пост в крупни компании
- те са методични, надеждни, отговорни, но
заради присъщата им скромност рядко ги
назначават на ръководни позиции. Девите са
изключително добросъвестни работници и
обикновено
изпълняват
перфектно
поставените им задачи.
Все още на света не се е родил човек,
който да е способен да уговори мъжа Дева да
извърши някакво приключение или авантюра,
ако има дори и минимален риск за провал.
Девите
притежават
някакво
вътрешно
чувство, което работи като сигнална
лампичка,
предупреждавайки
ги
и
позволявайки им да избягват всякакъв род
опасности. Може би това дори не е чувство, а
интуиция, подсилена с аналитичен ум и
умение да прегледат дадената ситуация,
предвиждайки пет хода напред.
"Не"-то, казано от този мъж, винаги
означава само и единствено "Не" и никога
"Може би".
Мъжът
Дева
е
изключително
придирчив в избора си на приятели и много
рядко бърка. А ако все пак се случи подобно
недоразумение, то е само веднъж. Девата
никога не прави една и съща грешка два пъти.
Мъжът Дева е уверен, че всички останали
трябва да постъпват съгласно неговите
очаквания и именно заради това е прекалено
критичен. Той просто не може да премълчи,
става ли дума за чужди недостатъци. На
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Девата буквално се завързва езика, наложи ли
се направи комплимент някому.
Той с удоволствие спортува, старае се
да се храни здравословно и обича разходките
на чист въздух. Този начин на живот му
помага да се справи с нервността си.
Жените за мъжа Дева са някакъв
куриоз, изискващ внимателно изучаване.
Странна играчка, с която може да
експериментира и да се глези. А сексът е
просто още една от множеството приятни
страни на живота, но не и цел на
съществуването.
Мъжът Дева избира ролята на мъжътбаща, защитникът и покровителят, даващ
мъдри съвети. За него е изключително трудно,
просто мъчително, да се реши на женитба.
Дълго се разкъсва от съмнения дали изобщо е
необходимо да направи тази стъпка,
действително ли му е нужна тази жена,
достатъчно добре ли е обезпечена, няма ли да
започне да се меси в личните му привички,
опитвайки се да го откаже от любими за него
занимания и... ако разумът му каже 'ок', то
този мъж все пак ще направи предложение, но
то няма да е разпалено.
ЛУНА В ДЕВА
Знакът Дева ще подчертае хладността
на Луната и ще усили интелектуалните и
качества подобно на Близнаците, но тук
безпокойствието се заменя от значителна
уравновесеност и практичност. Ще се
отличава с голям ум и способност за
интелектуални занятия – има добра памет и
лесно учи. Човек с тази позиция цени
знанието само заради възможността за
практическо приложение. Разумът доминира
над чувствата и емоциите. Способност към
детайлизиран анализ и мислене. Притежават
изострено чувство за Истината.
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При негативно развитие на характера –
хитрост, суетливост, критицизъм, стиснатост
и
нерешителност.
Проявява
излишна
сдържаност,
крайна
внимателност,
педантизъм и ограниченост на светогледа.
Опасност да стане твърде хладен и сръдлив,
прекалена
раздразнителност
и
закомплексираност.
При хармонично развитие разумна
избирателност, необичайна търпеливост и
рядко трудолюбие. Външна и вътрешна
чистоплътност и прецизност. Склонен към
методичен начин на живот. Непретенциозен,
спокоен, нечестолюбив, прагматичен и
усърден начин на живот, склонен да отхвърля
разкоша и разточителността.Преуспява в
професии свързани с
шести дом и в по малка
степен с трети. Такива
като
служител,
мениджър,
агент;
дейности
свързани
с
зърно, храни – фермер,
мелничар,
сладкар,
бакалин, търговец; и
свързани с лекарства и
медицина:
фармацевт,
Меркурий
хомеопат,
лаборант.
Добър служител е и като подчинен и като
мениджър.
Жените родени с Луна в знака Дева
обикновено са безстрастни, хладни и
амбициозни. Не им достигат романтическите
усещания, в отношенията са пресметливи и
това обикновено отблъсква емоционалните
мъже. Такъв тип жени лесно се справят с
практическата страна на семейството и бита,
но трудно могат да направят близките си
щастливи.Жените в живота на мъж с Луна в
Дева обикновено са описаният по горе тип.
Като цяло такъв мъж не се влияе много от
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романтични отношения, водят се от
практичност и разум.
Майките на деца с Луна в Дева трябва
да се отнасят с тях по любовно и с повече
внимание. Склонни са да проявяват
деловитост и здрав разум и да обръщат
внимание на слабостите на децата, които в
последствие да развият като качества.
МЕРКУРИЙ В ДЕВА
Методичен ум
Изострени
способности
към
съсредоточаване. Умение да схваща детайли и
подробности, да провежда щателно и
всестранно изследване. Умение да убеждава.
Мисленето е методично и детайлно, чувство
за ред и организираност.
Способности в математиката
и техниката.При негативно
развитие – язвителност, не
доброжелателност
и
ограниченост
на
възгледите.Неумение
да
отдели
главното
от
второстепенното.
АСЦ В ДЕВА
Спокоен,
сдържан,
срамежлив и възприемчив характер. Макар да
не е решителен и честолюбив е упорит и
простодушен,
но
рядко
управлява
обкръжението си или действа сам без помощ
от другите. Знакът придава доста егоизъм, но
той се компенсира от съчувствието към
нещастието на другите и силното му чувство
на справедливост. Много дисциплиниран,
критичен, систематичен и съсредоточен върху
себе си и е труден за разгадаване при първа
среща. Макара да не е мързелив се опира
основно на ума си и пред трудната работа
предпочита интриги и изобретателност.
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Първата реакция е сдържана и спокойна, и
започва да действа съсредоточено. Опасност
от суетливост, педантичност и предубеденост.
ВЕНЕРА В ДЕВА
Морал
Скромен, срамежлив и склонен към
уединение. Почти винаги не се дооценява в
любовта, затова пък е предан до край. Стреми
се да води нравствен начин на живот, като
чувствата и инстинктите са подтиснати от
съображения за рационалност.При негативно
развитие - порочни склонности, алчност,
интригант. Свръх контрол на разума над
чувствата – сухост и студенина в любовта.
МАРС В ДЕВА
Прецизни действия
При позитивно развитие на характера –
крайно усърден и прецизен в действията си,
ювелирно изпълнение. Методичност и високо
майсторство в действията. Издръжлив и
настойчив в монотонни и рутинни работи.
Проявява интерес към научна работа. Леко и
умело се приспособява към околните
условия.При негативно развитие на характера
– страх от неуспех, да не се изложи пред
другите. Жажда да критикува всички и за
всичко. Раздразнителност, капризност, но
находчив на аргументи в спор. Всичко знае...
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МС В ДЕВА
Дава повече от една професия през
живота и едната от тях вероятно може да
бъде тази на учителя. За хора с МЦ в дева е
важно да работят усърдно, за да достигнат
определено положение. Ако Асцендентът е
Скорпион или Козирог, е вероятна страшна
самокритичност . Не обичат да грешат такива
хора. При Асцендент Стрелец имаме отлична
координация
(ако
Меркурий
няма
неблагоприятни аспекти). Ако Меркурий е
добре поставен, успехът е сигурен почти във
всяка област, в която е положил усилия,
особено в една, където са необходими
организация, движение, предизвикателства и
умела работа с хора.преживявания сред много
субекти. Повърхностен, суетен и неверен.
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