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Venuše ženy v opozici s Marsem muže
Tento aspekt zesiluje sexuální přitažlivost, ale také 

zrcadlí, jak oba partneři symbolizují archetypální rozdíly 
mezi pohlavími. Žena vidí individualitu muže. Potřebuje 
jeho pozornost, ale neví, jak ji získat, aniž by znásilnila 
svou ženskou měkkost. Muž může mít zároveň pocit 
odmítnutí z toho, co si vysvětluje jako její lhostejnost. 
Tento aspekt vyvolává sklon k nedorozumění, i když 
mají oba partneři dobré úmysly.

Venuše muže v opozici s Jupiterem ženy
Milující stránka muže čelí filozofickým názorům,

postojům a přesvědčením jeho partnerky. Ačkoli jej může 
až příliš poutat její svobodný duch, nemusí být schopen 
efektivně ji udržet v pevném trvalém vztahu, po kterém 
touží. Žena v partnerovi vidí svou ženskou stránku, ale 
není to takový druh ženství, který by souhlasil s jejím 
filozofickým názorem na život. Důsledkem je, že má
sklon hnát se mnoha směry, aby nemohla být chycena 
do něčeho, co se jí jeví jako skrytá léčka Venuše. Muž 
stojí v údolí a dívá se na horu, kterou se chystá slézt, 
na které však možná není všechno, co potřebuje. Žena, 
jež se na něj dívá shora, mu neosobně odevzdává svou 
moudrost, ale není schopná uvědomovat si skutečnou 
hodnotu lásky nebo jistoty, kterou jí nabízí.

Venuše ženy v opozici s Jupiterem muže
Žena zde pociťuje frustraci, neboť není schopná 

na základě své lásky poznat pravdu. Partnerův svobod-
ný duch a vysoce aktivní mysl jsou pro ni neustálým 
zdrojem podráždění. Nemůže být sama sebou, aniž by 
se zdálo, že stojí proti jeho smyslu pro pravdu a čest. 
Výsledkem je konflikt mezi láskou, kterou cítí, a světlem,
po němž touží. Někdy tento aspekt způsobuje mrhání 

peněz, protože muž utrácí to, co se jeho partnerka snaží 
ušetřit. Mateřské údolí se bezděčně snaží uzavřít horu, 
jejímuž širokému rozhledu uniká jeho záměr. 

Venuše muže v opozici se Saturnem ženy
Muž zde bojuje s podvědomými otcovskými pro-

blémy skrze svou animu. Cítí se být méněcenný vůči 
partnerce, jejíž neupřímná nebo nesnesitelná povaha je 
pro něj příliš. Do popředí tohoto vztahu se dostává kon-
flikt mezi tradiční či rodičovskou snahou o praktičnost
a svěžím zájmem muže o umění, estetiku, hudbu a vy-
jádření skutečné citu. Žena, která bojuje, aby našla své 
umělecké a přirozené sklony, odmítá ve svém nitru zátěž 
a odpovědnost, o kterých je přesvědčena, že je musí nést. 
Když zkouší tato břemena přenést na partnera, připadá 
mu, že jeho citlivost je nedoceněna. Proces karmického 
učení, během kterého musí oba partneři čelit svým nejslo-
žitějším stránkám, tudíž brzdí přirozený tok lásky.

Venuše ženy v opozici se Saturnem muže
Žena si může podvědomě připomínat, jak její otec 

potlačoval její identitu. Teď proto cítí potřebu dokázat 
svému partnerovi, jaká je. Ten může hrát roli svého 
vlastního otce, aby nepropadl jejímu ženskému kouzlu. 
Karma mezi rolemi otce a dcery se bude opakovat, dokud 
nebudou oba schopni vzájemně se ocenit a přijmout. 
Láska se zde nevyjadřuje snadno, neboť chlad saturnov-
ské zdi brání přirozenému toku citů.

Venuše muže v opozici s Uranem ženy
Tento náročný aspekt vyvolává silnou a spontánní 

přitažlivost mezi dvěma lidmi, kteří se k sobě v podstatě 
vůbec nehodí. Čím víc se muž nechává přitahovat nekon-
venčním chováním ženy, tím víc se dostává do rozporu 
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se svou animou. Buď může nadále vyhledávat zvláštnost 
této ženy (která v něm v některých případech může vy-
volávat homosexuální sklony), nebo se od ní oprostit, 
a tím si zachovat svou představu „ženy“ pro jiný vztah, 
který mu bude lépe vyhovovat.

Venuše ženy v opozici s Uranem muže
V tomto případě žena zjišťuje, že svoboda, kterou 

hledá u svého partnera, vlastně nevyhovuje její skutečné 
povaze. Může zde být silná magnetická přitažlivost, 
avšak současně i nepříjemné konflikty. Čím víc žena
obdivuje jeho originálního ducha, tím víc ho to provo-
kuje k tomu, aby se vzpíral její náklonnosti. Dívka živí 
svého Sparťana, aby byl dostatečně silný v boji, ale až 
on objeví svou sílu, ztratí jej.

Venuše muže v opozici s Neptunem ženy
V tomto vztahu soustředěném na ženu je muž 

zmaten tím, jak se jej snaží ošálit jeho anima. Pokouší 
se pochopit sám sebe na základě vztahu se svou part-
nerku tak, že se snaží proniknout k její citlivosti, a tím  
i ke své vlastní skryté ženské stráce. Avšak čím více 
lásky v něm vyvolává, tím více ztrácí pocit celistvosti  
ve svém nitru. Muž je okouzlen svou partnerkou, zároveň 
však podvědomě znepokojen zmatkem na archetypální 
úrovni, který je daným aspektem vyvolán. Aby si mohl 
zachovat svůj ideál „ženy“, nevyhnutelně musí obětovat 
ženu, kterou miluje.

Venuše ženy v opozici s Neptunem muže
Žena touží projevit svou něžně soucitnou povahu  

na vyšší úrovni na základě vztahu k muži, který nepřestá-
vá mařit její snahu získat si jeho lásku. Čím víc se žene 
za svým snem, tím více ztrácí sama sebe, až se nakonec 

sama stává tímto snem, marně toužíc být opět takovou, 
jaká byla kdysi. Tento aspekt vyvolává u ženy sebezni-
čující chování, zatímco muž se svou partnerkou jedná  
na základě iluzí a představ, které se mu údajně líbí. Proto 
je pro oba těžké vytvořit trvalý vztah.

Venuše muže v opozici s Plutem ženy
Jde o obzvlášť vášnivý a nestálý aspekt, který je 

často příčinou přestávek a odloučení ve vztahu. Muž 
podvědomě vnímá svou vlastní ženskou stránku a pokou-
ší se zničit vše, co považuje za slabost. Žena se v něm 
zhlíží, ale nemusí rozumět ničivé síle ve svém nitru, 
která se vzpírá přijímat to, co jí on nabízí. Tento aspekt 
dává příležitost k složitým proměnám, protože mocná 
sexuální síla se postupně dostává na citovou úroveň, kde 
se setkává s odporem, až nakonec dospěje k novému 
vědomí, a tím i k růstu.

Venuše ženy v opozici s Plutem muže
Žena cítí vášeň a divokou nestálost muže, jež prýští 

z jeho nejnižších úrovní a nutí ji procházet složitými změ-
nami. Dává mu svou lásku, přičemž on v ní podrývá vše, 
co musí být zničeno, pokud má dojít k jejímu dalšímu 
růstu. Tento proces však ohrožuje jemné konejšivé vibra-
ce Venuše, neboť chápání lásky je vystaveno zkouškám  
na nejhlubší úrovni. Tím, že se žena snaží dosáhnout 
uznání svého partnera, ztrácí sebe sama v rámci váš-
nivých převratů, které ji – pokud to vydrží – nakonec 
přivedou k novému uvědomění. Tento aspekt je natolik 
bouřlivý, že často vztah zničí bez ohledu na jiné silné 
stránky, které mají partneři k dispozici.




