
Retrográdní Venuše

Retrográdní Venuše
Ezoterický symbol
Venuši, vládce lásky, krásy a harmonie, symbolizuje (       ) kolečko 

ducha nad křížkem hmoty. V tomto případě sestupuje duch člověka, 
aby na sebe vzal formu, tvoře tak život. Vznikne-li z ducha forma, 
stává se z ní něco krásného, protože všechno, co člověk tvoří, vyvě-
rá z jeho éterické části. Prostřednictvím Venuše si krása, harmonie 
a láska v lidském duchu mohou najít cestu ke hmotě.

Je-li Venuše retrográdní, celý postup se, podobně jako u Merku-
ra, obrací a člověk se stává závislý na formě, která musí aktivovat 
ducha. Nejde-li materiální stránka života dohromady s prožíváním 
formy v minulých inkarnacích, má člověk sklon dovolovat duchu, 
aby vše, co reálně existuje, popíral. Jsou-li všechny planety retrográd-
ní, je formální nebo materiální stránka určující, protože člověk se 
neustále pokouší pochopit veškerou karmu, kterou vykrystalizoval 
ve hmotě v minulých inkarnacích.

Člověk s retrográdní Venuší spíše reaguje na život, než aby v něm 
hrál aktivní roli. Důležité je uvědomit si, že u symbolu Venuše 
chybí půlměsíc duše, a právě z tohoto důvodu se harmonizační 
vliv Venuše přiřazuje k čistě osobní části člověka, zatímco Neptun, 
který obsahuje půlměsíc duše, umožňuje člověku prožívat všechnu 
krásu prostřednictvím kosmického zdroje. Kdykoli je přítomna 
duše jakožto vědomá síla, osobní část člověka se podřizuje. Proto 
vidíme u Neptuna tolik dávání. Kdykoli však duše jakožto vědomá 
síla chybí, získává osobní část člověka vždy navrch. Proto vidíme  
u Venuše tolik touhy po osobním naplnění. Retrogradita tento efekt 
ještě natolik umocňuje, že člověk si vytváří velmi silné modely 
reakcí na to, co se v jeho životě děje. Posuzuje každou událost, 
okolnost a vztah podle toho, jak moc je milován nebo jak moc jsou 
mu láskyplné prožitky upírány.

Celkově proto pociťuje vliv retrográdní Venuše ponejvíce v čistě 
osobní stránce života, která není napájena duší. Následkem toho 
vládne životu materiální nebo fyzická stránka.



Osobnost, kterou dává retrográdní Venuše
Osobnost člověka s retrográdní Venuší se nápadně liší od člověka 

s direktně se pohybující Venuší. V případě retrográdní Venuše se 
vyskytuje sklon zvnitřňovat poranění, zpracovávat ve svém nitru 
to, co by se direktně se pohybující Venuše pokoušela zpracovat ote-
vřeně. Retrográdní Venuše tyto rány nejenom často vytváří, ale také 
má sklon přehánět jejich dopad. U této konstelace existuje přílišný 
důraz na nedostatek lásky (nebo lásek) v životě. Stezka lásky není 
pro tohoto člověka snadno schůdná.

Je si nadměrně vědom sám sebe a obvykle zkoumá, zda mu druzí 
věnují stejně velkou pozornost jako si věnuje on sám. Není si vždy 
zcela jist, co se mu líbí a co ne, a zakouší proto rozpor mezi žitím 
svého života a vědomím jeho prožívání. Dokáže se hluboce zami-
lovat a uvědomí si to teprve léta poté, co vztah skončil. Způsob 
chování se neustále více méně opakuje a všechno má za cíl zakrýt 
před sebou své skutečné potřeby.

U této konstelace se vždy vyskytují potíže s opačným pohlavím, 
protože člověk má sklon nevědomě předem programovat své budou-
cí vztahy tak, aby souhlasily s minulými šablonami.

S touto konstelací se pojí značná nejistota a člověk se snaží neu-
stále někam patřit způsobem, o kterém se domnívá, že mu zajistí 
jednotu s druhými. Zčásti nevědomě však přitom od sebe druhé lidí 
odstrkuje, takže ho nikdo nezná natolik do hloubky, aby dokázal 
ohrozit byť i nepatrný dílek bezpečí, na kterém zakládá svou identi-
tu. Tato konstelace přináší dosti velkou vnitřní osamělost, protože 
člověk brání svému štěstí tím, že o ně příliš usiluje.

Karma spojená s retrográdní Venuší
Je-li Venuše retrográdní, nese si člověk v sobě značné nepocho-

pení lásky z minulého života. Obvykle se zde vyskytovalo určité 
intenzivní poranění, a člověk si proto nyní odpírá plnohodnotné 
prožívání bohatství lásky, protože se bojí, že utrpí stejně zranění. 
Bez ohledu na to, jedná-li se o muže nebo o ženu.

Zatímco se pokouší žít v současnosti, přehrává si donekonečna 
vzpomínky na lásku z minulé inkarnace, která se mu neustále vy-



hýbá. Reaguje na současnost, jakoby ve skutečnosti žil v minulosti. 
Ulpívá v této souvislosti do značné míry v určitém časovém bodě  
a bez ohledu na to, co dělá, je vidět jen minimální pokrok, který, 
jak tvrdí, chce.

Takto postavená Venuše v horoskopu někdy naznačuje karmu 
vztahující se k homosexualitě. Ale i homosexualita má své odstup-
ňování. Od muže, který se pokouší svou homosexualitu zcela otevře-
ně prodávat světu, až po muže, který nesnese ani vyslovení onoho 
slova ve své přítomnosti a je ženatý, ale jak může, vyhýbá se ženám. 
Přitom se snaží dokazovat svou mužnost. V tomto případě se jedná 
o člověka, jehož život se točí kolem přátel mužského pohlaví. Kryt 
různými spolky, kluby, koníčky apod. omlouvá svůj řídký kontakt 
se ženami. Ve společnosti může normálně fungovat, nicméně je to 
přesto latentní homosexuál. Méně často vidíme podobné reakce  
u žen s retrográdní Venuší.

Nápadným karmickým aspektem v tomto případě je, že člověk, 
ať se jedná o muže nebo ženu, má silný sklon nevěřit ve většinu 
toho, co nabízí láska. Má pocit, že lidé, se kterými jsou tyto nabídky 
spojeny, mají obvykle postranní úmysly.

Retrográdní Venuše ve Skopci
V tomto případě se člověk cítí nejlépe během první fáze, kdy oče-

kává vytvoření pocitů, které by mu přinesly sebeúctu. Je si velmi 
vědom sám sebe a neustále zkoumá, co si o něm myslí druzí nebo 
co k němu cítí. Má-li pocit, že ho druzí tlačí do kouta, zaujímá 
obranný postoj. Je velmi citlivý vůči tomu, jak vidí lidé sami sebe, 
a domnívá-li se, že na něj něčí negativní sebehodnocení má špatný 
vliv, rychle uteče jinam.

Jedním z jeho problémů je, že má sklon dělat unáhlené závěry 
o svých pocitech. Předjímá své prožitky do té míry, že formuluje 
své pocity o jistém zážitku ještě před tím, než ho skutečně prožije. 
Vyhledává takové zážitky, jejichž prostřednictvím by si ověřil, že 
jeho předpoklady byly správné.

Manželství pro tohoto člověka není jednoduchá záležitost, pro-
tože postrádá celkovou důvěru, což mu spolu se skutečností, že je 



příliš zaujat sám sebou, brání prožívat v intimní rovině plně vnitřní 
bohatství jiného člověka. Nuda, kterou obvykle cítí, není znudě-
nost životem nebo druhými lidmi, ale spíše nuda ze sebe samého. 
Namísto, aby se tomuto problému podíval tváří v tvář a porozuměl 
mu, vynaloží často hodně úsilí na to, aby zaplnil svůj život jedním 
rozptýlením za druhým, dokud nepřesvědčí sám sebe, že nemá  
s daným problémem nic společného. V den, kdy se naučí mít rád 
sám sebe, se změní celý jeho život.

Pracuje na překonání minulé karmy spočívající v tom, že postavil 
hráz mezi svými pocity a kolektivními pocity druhých. Pozůstatek 
nenápadného odcizení lidem ho neustále pohání, aby se vzdaloval 
sám sobě. Dokud nezjistí, že celá koncepce postojů k sobě i k dru-
hým existuje pouze v jeho vlastní mysli. První fáze ho drží v jeho 
karmě, druhá a třetí fáze mu však ukazují cestu domů.

Retrográdní Venuše v Býku
V tomto případě se člověk cítí nejlépe během třetí fáze, kdy se 

může ponořit do všeho, co cítí, že získal v minulosti. Nevědomě 
neustále ztotožňuje svůj pocit bezpečí a pocity vlastní ceny s tím, co 
získal nebo shromáždil v minulých inkarnacích, a také ve chvílích 
předcházejících vždy dané současné chvíli.

V některých případech je člověk karmicky poután k lásce  
z minulého života, která nedošla nikdy zcela naplnění. Následkem 
toho má pocit, že kvantita nebo kvalita lásky v tomto životě nikdy 
zcela nevyplňují prázdný prostor vytvořený minulým vztahem. Je 
zvyklý na pocity absolutního bezpečí a nespokojí s v tomto životě 
s láskou, která nabízí méně.

V mladších letech má sklon k plachosti a v průběhu života se sta-
huje do sebe. Tiše si přitom přeje, aby ho druzí vytáhli ven. Chce, 
aby si pro něj došli a byli s ním v kontaktu. Nechce si to však při-
pustit. Potichu se pokouší k sobě druhé přivést a zároveň se jich 
bojí. Jeho největší problém se týká sklonu vykrystalizovat si pro 
sebe určité pocity a poté, jak míjejí roky, okolnosti, zkušenosti,  
na shromážděných pocitech sedět a snažit se je opětovně aplikovat 
na každou novou situaci. Když to nefunguje, začíná nevědomě věřit, 
že alespoň část světa ho přehlíží.



Jeho očekávání spojená s opačným pohlavím jsou obyčejně 
nerealistická. Kvůli silnému sebeklamu, kterému již dlouhá léta 
podléhá. Dokáže-li někdo v sobě tiše schraňovat pocity hořkosti, až 
je z něj vtěleněná hořkost, jedná se o člověka s retrográdní Venuší 
v Býku.

Retrográdní Venuše v Blížencích
V tomto případě tráví člověk velkou část času snahou zjistit, 

co si o něm myslí druzí. Co se mu líbí a co odmítá se často mění, 
chce být vždy v souladu s člověkem, se kterým právě mluví. Dělá 
to, protože potřebuje od lidí zpětnou vazbu, aby porozuměl těm 
částem sebe sama, o kterých soudí, že je má rád. Následkem toho 
se jeho život se zaměřuje více na to, aby byl druhými přijímán, než 
na nějaké životní cíle.

Protože Blíženci jsou pohyblivým znamením, může retrográdní 
Venuše v Blížencích fungovat během všech tří fází, ale nikdy ne-
dosáhne bohatství osobnosti, které má v popisu práce. Namísto 
toho se vše odehrává na intelektuální úrovni, kde se láska zakládá 
spíše na idejích a konceptech, než na vlastních pocitech. Důležité 
je uvědomit si, že protože charakter jeho lásky se, díky myšlenkám 
přijímaných od druhých lidí, neustále mění, je tento člověk vůči 
sobě méně osobní než většina ostatních lidí. Má sklon soustředit se 
na ty myšlenky druhých lidí, kterým nejméně rozumí. Následkem 
toho ho vztahy s druhými uvádějí ve zmatek.

Zakouší problémy s opačným pohlavím a hledá v sobě proto důvo-
dy, jimiž by vysvětlil znepokojení, které cítí, je-li s osobou opačného 
pohlaví. Problém spočívá v tom, že jeho mentální složka (Blíženci) 
má dualistickou maskulinní povahu, zatímco jeho pocitové složce 
(retrográdní Venuše) je jednoznačně vlastní feminita. Míšení těchto 
kvalit vytváří protichůdné vibrace, což má za následek nejistotu 
v situacích spojených s lidmi opačného pohlaví. Všichni lidé jsou 
částečně maskulinní a částečně femininní. V dětství, kdy se utváří 
osobnost člověka, však proměnlivost Blíženců spolu s retrográdním 
vlivem způsobují, že je pro člověka s touto konstelací těžké vytvořit 



si výraznou sexuální identitu, o které by byl pevně přesvědčen. Jak 
však stárne a znovu prožívá některé představy z dětství, začíná své 
smýšlení o místě, které mu v rámci lidstva náleží, měnit. Nakonec 
začne pohlížet na lásku nikoli jako na sexuální záležitost, ale spíše 
jako na univerzální stvrzení své spřízněnosti s lidstvem. Aby toho 
dosáhl, musí překonat karmu z minulých životů, kdy měl problémy 
identifikovat v sobě samém mužské a ženské části. V tomto živo-
tě se podvědomě pokouší uspokojit obojí, dokud nezjistí, že jeho 
identita se nezakládá ani na jednom, ale spíše na souhře pozitivních  
a negativních energií, které, když se smísí, jsou zdrojem všech 
tvořivých myšlenek.

Retrográdní Venuše v Raku
V tomto případě se člověk cítí nejlépe během třetí fáze, kdy si 

neustále přehrává průběh svých vztahů s rodiči v raném dětství.  
U muže to může nabýt rozměrů silného „Oidipovského komplexu“, 
v rámci něhož nikdy zcela neporozumí své lásce vůči matce. U ženy 
tomu odpovídá „Elektřin komplex“. V každém případě člověk trvá 
na tom, že chce být svým vlastním pánem. V pozadí toho všeho 
však ve skutečnosti neví, jak se zbavit potřeby ochrany, která pro 
něj byla v dětství nutností.

Prochází karmou týkající se závislosti a každý krok do budouc-
nosti ho přivádí blíž a blíž k děloze, kterou nechtěl nikdy opustit. 
Rekonstruuje svůj život s lidmi, kteří reprezentují všechny konflikty
z raného dětství, o kterých neví, jak se jich zbavit. Jedním z jeho 
největších problémů je, že má sklon utvářet své pocity a reakce  
na lidi podle vzpomínek na minulost, na kterou ho upomínají. Po-
každé, když to udělá, však naneštěstí sám sebe více a více uvězňuje 
ve své karmě.

V manželství projektuje své rané pocity vůči rodičům na svého 
druha. V některých případech si dokonce bere člověka, který mu 
připomíná rodiče opačného pohlaví. Svůj názor na sebe sama za-
kládá příliš na tom, co si o něm myslí starší lidé, a musí se proto 
učit určovat sám svou cenu.



Všechny jeho pocity jsou založeny na vidění světa prostřednic-
tvím „rodinné struktury“. To mu poskytuje ochrannou ulitu, ze které 
může vše, co kolem sebe vidí, pozorovat. Zajímavé je, že si zároveň 
stěžuje, že mu tato ulita brání prožívat to, co by chtěl prožívat. 
Jeho největší síla přichází později v životě, kdy pro něj získává  
na důležitosti poskytovat svým dětem a jejich dětem veškeré bezpečí 
a pohodlí, na nichž zakládá své hodnoty.

Retrográdní Venuše ve Lvu
V tomto případě se člověk cítí nejlépe během první fáze retrográd-

ního procesu. Má neobyčejnou sílu, a projektuje proto sám sebe do 
druhých lidí. Ve stavu inspirace je schopen dodávat druhým hodně 
síly, ne vždy si je však jist jejich upřímností a má sklon je potichu 
zkoumat.

Někdy lidi zkouší, aby zjistil, jsou-li hodni jeho společnosti. Vý-
sledkem je sklon nakládat na sebe více břemen, než je ve skutečnosti 
nutné. Tato umělá břemena však zároveň zvyšují jeho pocit sebeúcty. 
Hraje roli mučedníka a přesvědčuje tak sám sebe, že musí nést svůj 
kříž, spočívající v tom, že dává lásku, kterou nikdo neoceňuje.

Jeho největším problémem je, že chce být dominantní a nadřazený, 
ale retrográdní vibrace ne vždy u druhých ty výsledky, kterých se 
tolik snaží dosáhnout, vytvářejí. Během první fáze někdy druhým 
nahání silou své přímočarosti hrůzu. Pak si negativní reakce, které 
vyvolal, uvědomí, a stejným lidem, kterým chtěl být nablízku, se 
nyní uzavírá. Namísto, aby si uvědomil, že to byl on, kdo nepřimě-
řeně reagoval. Takto postavená Venuše škodí méně samotnému 
člověku než těm, kteří mají upřímnou snahu navázat s ním blízký 
vztah, a připadá jim to obtížné.

Přináší si do tohoto života karmu neustálé vystavenosti zrakům 
druhých. A čím více se stává objektem pozorování, tím méně je 
schopen prožívat bohatství vztahů s druhými založených na vzá-
jemné rovnosti.



Retrográdní Venuše v Panně
Pro retrográdní Venuši je to jedna z nejobtížnějších pozic, 

protože si člověk do tohoto života vnáší silně působící ideální 
představu o tom, jaká by měla být láska. Následkem toho tuto lásku 
zřídka ve vztahu s lidmi prožívá, protože žádný člověk nenaplňuje 
jeho očekávání. Nevědomě odsuzuje nedostatky, které cítí a vidí 
u druhých. Následkem toho se prožitkům lásky nejenom vyhýbá, 
ale má-li štěstí a lásku pociťuje, vytrvale ji pitvá, dokud se z citu 
nestane pouhá snůška analytických teorií.

Nejvíce času tráví ve třetí fázi, kdy se ze strachu, že by se ho druzí 
mohli dotknout, stává introvertem. Tento člověk prožívá karmu 
nutnosti porozumět lidským pokleskům na pozadí dokonalé lásky, 
přičemž by neměl očekávat, že ideál, o který všichni usilujeme, bude 
v lidkých podmínkách realitou. Právě během této fáze se člověk 
ptá, proč žádný z jeho vztahů nikdy nenaplnil jeho potřeby. Právě 
tento postoj - „zařídit to tak, aby láska fungovala“ - člověku brání, 
aby vůbec zjistil, co vlastně prožitek lásky je. Retrogradita planety 
způsobuje nejenom odsuzování nedostatků druhých, ale protože 
vede energii do nitra, má tento člověk sklon přesměrovávat karmu 
těchto lidí na sebe. V souvislosti s tím, jak by se měl jevit v očích 
druhých lidí, má neustále pocit nedostatku.

Musí se naučit vidět sám sebe jasně a naučit se mít sám sebe rád. 
Nikoli však v rámci všech těch ideálů, které se v jeho mysli vytvo-
řily, ale z hlediska, které odpovídá realitě světa, ve kterém žije.

Retrográdní Venuše ve Vahách
Tady se vládnoucí Venuše nachází více doma než v jakémkoli 

jiném postavení. V průběhu toho, jak ho různí lidé v jeho životě po-
souvají z jedné retrográdní fáze do druhé, cítí se tento člověk více  
a více žádán. Jeho představa lásky je vysoce romantická a je závislý 
více na ideálech nebo věcech, které pro něj představují různí lidé, 
než na naplňování vlastních fyzických žádostí a potřeb. Někteří lidé 
s takto postavenou Venuší experimentují s homosexualitou, protože 
se snaží jít ve své potřebě lásky za konvenčnost tradiční společnosti. 
Obvykle se u těchto lidí vyskytuje nevědomý oportunismus, který 



se projevuje téměř ve všem, co dělají. Takový člověk dává, aniž by 
ho o to někdo žádal, a slouží, i když to nikdo nepožaduje, a bude 
tím nejposlušnějším člověkem, i když to nikdo nechce. Reaguje 
čistě na sílu, tlak nebo požadavky druhých.

V jeho přirozenosti je tiše se identifikovat s potřebami druhých
lidí a být dostatečně užitečný při jejich naplňování. V hloubi duše 
si není ve skutečnosti jist, co chce sám pro sebe. Prochází neustálou 
změnou, pokouší se sám sebe sladit s čímkoli, co se mu zdá, že druhé 
uspokojuje. Je si velmi vědom psychologických her, které společ-
nost hraje, a dokáže být jedním z nejschopnějších hráčů. Přesvědčí 
sám sebe o tom, že jistí lidé bez něj nemohou žít. Ve skutečnosti se 
namísto toho jedná o projekci vlastních potřeb.

Dokáže být šťastný tím, že se naplňuje téměř kýmkoli, kdo vy-
hovuje jeho podvědomým žádostem, protože ve skutečnosti nikdy 
nenavazuje s druhými vztahy, ale pouze rozděluje sám sebe na dvě 
části - a pak používá druhého člověka jako zrcadlo, ve kterém se 
odráží ta jeho část, se kterou se chce v danou chvíli identifikovat.
Snaží se tímto způsobem hledat přátele, mluví sám k sobě a dokon-
ce se miluje sám se sebou!

Jeho karma se týká vyvažování hodnotových systémmů prostřed-
nictvím vztahů. Pouze když si bude těmito hodnotami jist, zklidní 
se a spojí se s myšlenkou, kterou nejvíce miluje. 

Retrográdní Venuše ve Štíru
Tady se jedná o velmi obtížnou pozici pro retrográdní Venuši, 

protože Štír člověka neustále odvádí od spokojenosti. Člověk nemá 
nikdy pocit naplnění. Namísto toho mu vždy připadá, že všechno, co 
hledá, je za nejbližším rohem nebo v nejbližším zákoutí jeho mysli. 
Tráví většinu času v první fázi a touží po budoucím uspokojení, nane-
štěstí si však neustále myslí, že svůj ideál najde v nějakém člověku, 
na nějakém místě nebo v nějaké situaci, spíše než v hlubinách své 
vlastní duše. Prožívá velmi intenzivně své milostné vztahy a dělá 
s nimi tajnosti. Zároveň se živě zajímá o intimní pocity druhých. 
Při všem tom, co vidí u druhých, má problémy zjistit, co hledá sám 
pro sebe.


