RAKKAUS VAI SEKSI
Venuksen ja Marsin välinen vuoroleikki ihmissuhteissa
Rakkautta pidetään maailmankaikkeuden suurimpana kosmisena voimana.
Muutama biisi on myös tehty rakkauden innoittamana. Voi tietenkin miettiä, onko kyseiset
kappaleet tehty kosmisen rakkauden innoittamina, vai inhimillisen himon aikaansaamina.
Astrologian avulla voidaan pähkäillä monia asioita ja miettiä niiden toimivuutta tai
toimimattomuutta. Eräs mielenkiintoisempia ovat ihmissuhteet, mm. rakkaus ja seksi. Rakkaus voi
olla oman egon unohtamista ja toisen vuoksi uhrautumista. Joku voi kuvitella rakkauden olevan
itsekästä mustasukkaisuuden ja omistushalun riivaamaa. Seksi taas voi olla vain omien halujen ja
himojen tyydyttämistä. Mutta se voi myös toimia kahden ihmisen kosmisena yhdistäjänä, jolloin
orgasmin hetkellä kaksi sielua voi hetkeksi sulautua yhdeksi jumalallisen energian alkulähteeksi.
Astrologia on hyvin monimerkityksellistä ja monitahoista. Karttamme on täynnä ristiriitaisuuksia ja
paradokseja. Olen tässä jutussa oikonut polkuja asioiden yksinkertaistamiseksi. Aiheessani Venus
ilmentää Rakkautta ja Mars Seksiä. Tietenkään asia ei todellisuudessa ole näin yksinkertainen, vaan
kaikki tekijät vaikuttaa kaikkeen.
Venus/Mars merkeissä
Oinas on ihmissuhteissaan suorasukainen ja rehellinen. Hän ilmaisee suoraan mitä haluaa ja mistä
tykkää. Hän ei osaa valehdella eikä pidä asioiden kiertelystä. Vain suora puhe onnistuu häneen.
Venus Oinaassa ihastuu nopeasti ja intohimoisesti. Tosin innostus voi latistua yhtä nopeasti. Oinas
on hetken lapsi. Romantiikka ja psykologiset nyanssit on hänelle täysin vieraita. Hän on ihan pihalla
kaikesta sellaisesta. Oinas-mies on täydellinen ”putkiaivo”, jolla on vain yksi asia mielessään
kerrallaan. Oinas-naisen aivosolut myös voi olla yllättävän selväpiirteisiä, vailla turhia mutkia.
Mars Oinaassa on erittäin energinen ja toimelias. Ihmissuhteissaan suorasukainen, joka ilmoittaa
suoraan milloin tekee mieli. Mars-Oinas ei vaadi tunnin lämmittelyä. Hän syttyy salamaniskusta.
Härkä on ihmissuhteissa arka ja hidas. Joka vaatii pitkällisen kypsyttelyn ja luottamuksen. Hän on
uskollinen ja vakaa. Eikä katsele vihreämpiä laitumia, kuin vasta tuomiopäivän jälkeen. Venus
Härässä omassa merkissään on hurmaava rakkaudessa, kunhan hänen sydämensä on saatu ensin
lämmitettyä kuukausien ja vuosien vakuuttelun jälkeen. Hän ovat hyvin aistillinen ja kiintyy
kumppaniin ikuisesti, jos ansaitsee hänen luottamuksensa. Mars Härässä on hyvin fyysinen ja
kestävä. Tosin esileikki itsessään voi kestää tunteja.
Kaksonen on mentaalinen seikkailija, joka flirttailee jokaiselle vastaantulijalle. Älyllinen yhteys
kumppaniin(tark. kaikkia muita) on kaikki kaikessa. Pääasia että löytyy keskusteluyhteys, jotta
voidaan yhdessä rupatella tuntikaupalla. Ehkäpä ihmisuhteen muut puolet hoituu siinä sivussa.
Venus Kaksonen ihastuu älykkäisiin ihmisiin, joilla on paljon mielipiteitä, joita voidaan yhdessä
pohdiskella. Mielipiteiden laadulla ei ole niin merkitystä. Pääasia että syntyy mentaalista
”poreilua”. Mars Kaksonen kiihottuu lähinnä pään sisällä. Kovin fyysiselle tasolle asia ei aina etene.
Kovin uskollisena häntä ei voi pitää, sillä häntä kiinnostaa ajatuksen tasolla, että millaista olisi
kokeilla tämän tai tuon kanssa. Eikä sukupuolellakaan niin väliä, kaikki periaatteessa käy.
Rapu on ihmissuhteessa herkkä, syvästi tunteva, arka, varovainen ja tunnetasolla äärimmäisen
loukkaantuva. Heiltä on turha odottaa anteeksiantoa tässä elämässä, jos hänen tunteitaan on
loukattu. Venus Rapu antaa itsensä ihastua vasta kun hän on 100 % varma kumppanin tunteista.
Vasta sen jälkeen hän on valmis loppuelämän kestävään sitoutumiseen ja perheidylliin. Mars Rapu
on tunteellinen, aistikas ja sielukas, joka vaistoaa kumppanin tunteet(tark. himo). Ja pystyy

virittäytymään samalle seksuaaliselle aaltopituudelle. Se vaatii ensin täydellisen luottamuksen
syttyäkseen.
Leijona on elämänhaluinen nautiskelija, lämminsydäminen ja antelias. Mutta siinä tapauksessa että
hänet huomioidaan. Ollessaan esillä ja valokeilassa hänen parhaat ominaisuudet tulevat esille. Ja
jonkun kohdalla ne vähemmän parhaat, eli itsekeskeisyys ja egoilu ovat mahdollisia. Venus Leijona
on hyvin hurmaava, joka säteilee ympärilleen omaa loistokkuuttaan, hurmaten muut eloisuudellaan.
Mars Leijona on aistillinen seksuaalinen, intohimoinen. Häntä ei löydä luostareista eikä
temppeleistä mietiskelemässä. Hän huolehtii kumppanin tarpeista, samalla kun omistaankin.
Neitsyt on merkki jonka ihmissuhteet voi olla ongelmallisia, johtuen hänen tarpeestaan etsiä
täydellinen kumppani. Neitsyt maamerkkinä on fyysinen ja mahdollisesti aistillinen. Se vain voi
olla estojen takana piilossa. Kumppani joka pystyy sulattamaan Neitsyen kuoren, voi löytää
todellisen aarteen. Venus Neitsyt on hienotunteinen ja jalostunut luonne. Joka pyrkii välttämään
kaikkea karkeaa. Mars Neitsyt voi lukea kaikki tantra-oppaat yms. ennenkuin uskaltautuu
käytännön harjoituksiin.
Vaaka on klassinen parisuhdemerkki, joka elää rakkaudelle ja parisuhteelle. Tärkeintä on rakkauden
tunne, ei niinkään itse rakkaus. Venus Vaaka syntyy ja elää rakkauden tarpeesta, kuvitellen ettei
elämässä ole muuta tarkoitusta, kuin olla humaltuneena rakastamisen tunteesta. Oli kumppani sitten
millainen hyvänsä. Mars Vaaka on hieman outo. Sodan Jumala rauhan ja rakkauden merkissä. Siinä
ollaan hieman heikoilla jäillä. Oma tahto ja halu voi kadota ties minne. Hän haluaa silloin kun
kumppani haluaa ja mukautuu siihen.
Skorpioni. Häntä kiinnostaa usein vain seksi. Hänellä ei ole mitään muuta mielessä. Paitsi silloin
kun kumppani ei ole paikalla. Silloin hän mustasukkaisena maalailee kauhutarinoita kumppanin
uskottomuudesta. Sekä Venus että Mars Skorpionissa ovat molemmat seksuaalisia ja intohimoisia
hyvässä ja pahassa. Heidän seksuaalienergialla lämmittäisi pienen kylän energiatarpeen. Hänen
tunteet menevät ikuista vuoristorataa ylös ja alas. Suurimmasta onnen autuudesta valtaisaan raivoon
ja vihan tunteeseen. Sisäinen tyyneys ja mielen rauha ovat täysin vieraita.
Jousimies on villi ja vapaa seikkailija, jota ei voi kahlehtia. Hän viihtyy mielummin maailmalla.
Takkatulen ääreen romanttiselle kynttiläillalliselle häntä on turha houkutella. Jos Oinas ei ymmärrä,
niin Jousimies ei kaipaa mitään romantiikkaa. Se on hänen mielestään täysin yliarvostettua. Venus
Jousimies voi toki ihastua, mutta sen täytyy olla jotain riittävän eksoottista. Esim. Afrikasta
kumppani, joka on takuulla eri kulttuurista, johon Jousimies on kasvanut. Sellainen on kiehtovaa
monikulttuurisessa maailmassamme. Mars Jousimies on eläväinen ja urheilullinen. Hän on koko
ajan menossa. Ja jolta löytyy intohimoa sen verran, että voi hetkeksi pysähtyä rakastelemaan,
jatkaakseen sen jälkeen pikaisesti matkaansa. Hänelle metsästys on tärkeämpää kuin itse saalis.
Kauris on jäykähkö ja vanhanaikainen, mutta uskollinen. Joka kyllä huolehtii parisuhteesta
materiaalisella tasolla, jotta kumppani ei joudu kokemaan vilua ja nälkää. Mutta ei huomaa
välttämättä toisen emotionaalisia tarpeita. Kauriin on vaikea heittäytyä tunteiden vietäviksi. Venus
Kauris on luotettava ja uskollinen, joka vaatii pitkän sulatuksen lämmitäkseen. Sen jälkeen
rakkauden roihu palaa ikuisesti, ehkä väliin säästöliekillä, mutta palaa kuitenkin. Mars Kauris on
työnarkomaani, jonka tunnuslause voisi olla, työ ennen huvia.
Vesimies on merkki, jonka kanssa voi olla vaikea luoda mitään intiimiä. Hänen kanssaan voi olla
ystävä. Joka ei halua emotionaalisesti ketään alle 1 m. päähän itsestään. Hänellä riittää ystäviä sillä,
koko maailmankaikkeus on hänen FB ystäviä ufoista lähtien. Jos onnistuu herättämään Vesimiehen
mielenkiinnon(hetkeksi), niin sen täytyy olla jotain todella erikoista ja extremeä. Venus Vesimies

tykkää kaikesta erikoisesta. Mitä oudompaa, niin sen parempi. Mars Vesimies merkistä löytyy usein
kaikki seksuaaliset poikkeavuudet. Transseksuaalit ovat Vesimiehen energian alaisia.
Kalat on romantikko, joka elää elämänsä omassa haavemaailmassaan pää pilvissä. Arkitodellisuus
on hänelle vierasta. Onhan kiehtovaa kanavoida ja kommunikoida henkimaailman kanssa. Hän ei
tarvitse kylmää reaalimaailmaa, joka usein kohtelee häntä julmasti(ainakin omasta mielestään).
Saattaapa olla että jokunen Kalat on voinut lukea sanan ”maadoittuminen”, ymmärtämättä
kuitenkaan sen merkitystä. Venus Kalat rakastuu joka toiseen vastaan tulijaan luoden hänestä jonkin
epärealistisen haavekuvan. Mars Kalat energia(himo?) toimii jollain korkeammalla ulottuvuudella.
Hänet löytää lähinnä Tiibetistä, missä hän sublimoi seksuaalisuuttaan korkeammalle sielun tasolle
valaistuakseen.
Venus/Mars huoneissa
Ns. Nouseva merkki(Askendantti) aloittaa kartan huoneet, jakaen ne 12 huoneeseen. Jotka vastaavat
merkkejä siten että 1. huone on Oinaan huone, 2. huone Härän huone jne. Voidaan ajatella, että kun
merkit kuvaavat erilaisia energioita, niin huoneet kuvastavat erilaisia elämän olosuhteita, joissa
toimimme. Planeetta jossain huoneessa, korostaa sen huoneen merkitystä.
1. huone on tärkein ja henkilökohtaisin. Se kertoo millaisia olemme persoonaltaan tässä elämässä.
Venus 1. huoneessa tekee ihmisestä miellyttävän, sosiaalisen ja kaikinpuolin rakastettavan luonteen.
Usein voi antaa myös hyvin edustavan ulkonäön, johon on helppo ihastua ja rakastua. Se lienee
luonnollista, kun kyseessä on Rakkauden ja Kauneuden Jumalatar. Sodan Jumala Mars 1. huoneessa
tekee ihmisestä voimakkaan tahtoihmisen, joka on energinen, liikkuvainen, urheilullinen ja
rauhaton. Joskus jopa riitainen ja/tai agressiivinen, jonka kanssa voi olla vaikea tulla toimeen. Mars
hallitsee 1. huonetta. Eli se on aina vahva sijainti. Kyseinen ihminen saa paljon aikaiseksi, mikäli
osaa kanavoida suuren energiansa, oikeisiin asioihin.
2. huone liittyy mm. kehoon, omaisuuteen, elämänarvoihin. Joidenkin mukaan siihen voi liittyä
myös rakkaus, Venuksen hallitessa huonetta. Venus omassa huoneessaan on vahva sijainti,
korostaen rakkauden ja ihmissuhteiden merkitystä. Mars antaa suuren vitaalisuuden, voimakkaan
kehon, kenties atleettisuuden. Ehkäpä juuri näitä ihmisiä löytää usein salilta treenaamassa.
3. huone liittyy mm. kommunikointiin, sosiaalisuuteen. Venus tekee ihmisestä sosiaalisen, eloisan ja
vilkkaan. Jolla voi olla laaja sosiaalinen piiri ympärillään, luoden harmoniaa. Mars tekee ihmisestä
mentaalisesti vilkkaan ja rauhattoman. Kommunikointi voi olla melko voimakasta riitelyyn asti.
Puolustaen omia näkemyksiään loppuun asti.
4. huone on kodin huone. Myös sisäinen maailma. Kaikki mitä oman pään sisällä liikkuu. Venus
tekee kodista rauhan tyyssijan. Myös sisäinen harmonia on tarkeä. Mars-ihmisen koti voi olla
levoton ja rauhaton. Ja sisäinen levottomuus voi myös korostua. Jota yritetään kompensoida
jatkuvalla liikkeellä ololla.
5. huone liittyy mm. hauskanpitoon ja seikkailuun. Venus tekee ihmisestä sosiaalisen seikkailijan,
joka haluaa mielellään tutustua joka toiseen vastaan tulijaan. Hän hallitsee flirttailun jalon taidon,
jolla kietoo muut sormensa ympärille. Mars voisi olla klassinen Lemminkäinen-tyyppi, joka haluaa
valloittaa jokaisen pedin.
6. huone on mm. velvollisuudet, jotka joudumme hoitamaan. Venus voisi liittyä mm.
työpaikkaromansseihin, rakastumisena opettajaan, hoitajaan tms. Mars-tyypit voi olla
työnarkomaaneja, joilla on koko ajan monta rautaa tulessa yhtäaikaa, tarkoittaen arki-asioita.

7. huone on Minä-huoneen vastahuone, tarkoittaen nimenomaan ihmissuhteitamme. Kuinka
kohtaamme toiset, etenkin läheiset. Vanha nimitys on avioliiton huone. Usein kumppanin planeetat
voi osua omaan 7. huoneeseen. Ihminen jolla osuu useita planeettoja toisen 7. huoneeseen, niin
vaikuttaa voimakkaasti toiseen. Venus omassa huoneessaan sopii hyvin luonnollisesti.
Ihminen hakee etenkin läheisissä suhteissaan vahvasti rakkautta toiselta ja sen vuorovaikutusta.
Mars puolestaan hakee kumppanin energioita, haluja ja himoja. Ihminen tarvitsee vastavuoroisesti
toisen syttymistä syttyäkseen itse.
8. huone voi olla myös vahvasti ihmissuhdepainotteinen, joka kohdistuu kumppanin energioihin.
Tämä mystinen ja psyykkinen huone viittaa vahvasti ihmissuhde-asioissa, toisten ihmisten
tiedostamattomiin energioihin. Kaikkiin niihin kumppanin haluihin ja toiveisiin, joita imemme
itseemme. Tätä voi pitää myös seksin huoneena. Venus tarvitsee paljon fyysistä ja psyykkistä
läheisyyttä. Rakkaus sekoittuu helposti seksiin, ja päinvastoin. Mars on myös virittäytynyt vahvasti
seksuaaliselle taajuudelle. Joka tarvitsee kumppaniin fyysisen ja psyykkisen siteen syttyäkseen.
9. huone liittyy mm. vapaudenhaluun. Tässä huoneessa Venus ei sitoudu niin helposti. Vaan se
tarvitsee paljon tilaa ja vapautta. Jos se ei ole käytännössä mahdollista, niin psykologisesti ihmisen
mieli voi vaeltaa vapaana. Mars myös laittaa energiansa vapaaseen liikkumiseen. Eikä halua sitoa
itseänsä.
10. huone liittyy mm. elämän päämääriin, suunnitelmiin ja tavoitteisiin. Venus voisi kertoa että,
päämääränä, toiveena on toteuttaa Venuksen energioita tavalla tai toisella. Rakkautena, taiteena,
kauneuden parissa tms. Mars kertoo että ihminen panostaa energiaansa oman päämääränsä
toteuttamiseen. Vahvistaa kunnianhimoa.
11. huone on mm. ystävien huone. Venus voi kokea kaikki ihmiset ystävikseen, luoden laajan
sosiaalisen verkoston itselleen. Esim. Facebook tms. Mars voisi kuulua kaikenlaisiin
urheiluseuroihin ja muihin kissanristiäisiin. Missä hän voi purkaa energiaansa. Ja sitä kautta voi
löytää läheisempääkin sosiaalista seuraa itselleen.
12. huone on salaisuuksien ja edellisen elämän huone. Venus kertoo että ihmissuhteiden ja
rakkauden alueella voi olla salaisuuksia, ongelmia. Joko tietoisia tai tiedostamattomia. Ja edellinen
inkarnaatio on naisena. Mahdollisesti kauniina viettelijänä tms. missä hän on saanut osakseen
runsaasti suosiota ja rakkautta. Mars kertoo mahdollisesti tiedostamattomien energioiden
patoutumista, joita voi olla vaikea purkaa ja tuoda päivänvaloon. Edellinen inkarnaatio miehenä.
Mahdollisesti sotilaana ja/tai sota-aikana.
Venuksen ja Marsin aspektit
Venus/Aurinko: Valovoimainen, valoisa persoona. Yhtymä melko yleinen, usein samassa
merkissä. Jos Venus sijaitsee Auringon etupuolella, niin silloin ihminen on
sosiaalisempi
Kuu:
Naisilla aspekti kertoo omasta naiskuvasta, siitä millainen naiskuva on itsestään.
Helpot aspektit kertovat positiivisesta itsekuvasta ja vetovoimasta. Kova aspekti
kertoo oman naiskuvan ristiriidasta. Nainen ei tunnista omaa viehätysvoimaansa
ja luonnollista naiseuttaan. Miehillä helppo aspekti auttaa tunnistamaan oman
feminiinisen puolensa ja auttaa ymmärtämään naisia. Mikä luonnollisesti lisää
suosiota naisten keskuudessa.
Merkurius: Sosiaalinen, vilkas, eloisa, seurallinen. Yhtymä yleinen
Mars:
Rakkauden ja himon yhdistelmä, seksi tärkeää, aspekti kertoo sen toimivuudesta.
Yhtymä kertoo intohimosta, intensiivisyydestä. Jos Venus on ensin, niin rakkaus
on tärkeämpi ja jos Mars on ensin, niin seksi on tärkeämpi. Helpot aspektit

Venus/Ceres:
Jupiter:
Saturnus:
Uranus:
Neptunus:
Pluto:
Kheiron:
Alasolmu:
Yläsolmu:

harmonisoivat seksuaalienergian toimivuutta parisuhteessa. Neliö kertoo
rakkauden ja seksin välisestä ristiriidasta. Oppositio kertoo hajaannuksesta.
Kvinkunssi kertoo että rakkaus ja seksi eivät toimi yhtäaikaa.
Hoitovietti korostuu, huolenpito lähimmäisestä
Onnea, laaja sosiaalinen elinpiiri, suosittu, positiivinen elämän asenne
Sosiaalisesti estoinen, kovat aspektit korostaa sosiaalisia ongelmia
Tykkää erikoisuuksista ja erikoisista ihmisistä, vapaamielinen
Haaveellinen, romantikko, kova aspekti voi tuoda pettymyksiä, epärealismiä
Syvät ja voimakkaat tunteet, intohimo, omistushalu, mustasukkaisuus jne. Kova
aspekti voi tuoda esiin monia negatiivisia puolia, manipulointia, alistamista,
henkistä tai fyysistä välivaltaa.
Rakkauden haavat ja traumat ja niistä mahdollinen eheytyminen.
Vanhat selvittämättömät suhteet. Yhtymä kertoo että ihmissuhteet ovat
karmallisia sielun sopimuksia. Kolmio kertoo että, suhteet on vanhan kertausta
ja parantamista. Neliö kertoo ihmissuhde haasteista.
Suhteet jotka auttavat meitä. Yhtymä vahva sidos tulevaisuuteen. Kolmio auttaa
ja rikastuttaa elämän sosiaalista puolta.

Mars/ Aurinko

Tahto, voima, energisyys, miehisyys, maskuliinisuus, mieskunto jne. Neliö antaa
agressiota, vihan hallintaa. Oppositio mieskuva epäselvä, hajaantunut.
Kuu
Tunteiden ja energian tasapaino, kova aspekti voi nostaa pintaan riitelyä yms.
Merkurius Mentaalinen energia, vilkkaus, eloisuus, puheliaisuus
Ceres
Hoiva-energia
Jupiter
Energisyys, urheilullisuus, maskuliinisuus
Saturnus
Energian ja kontrollin yhdistäminen, esim. maratoonari. Kova aspekti kertoo
energiavajeesta ja tukoksista. Vaatii paljon työstämistä ja sisua.
Uranus
Räjähdysaltis, yllätyksellinen, odottamaton, agressiivinen?
Neptunus
Energisyyden liukeneminen, passiivisuus
Pluto
Tiedostamattomat negatiiviset ajatusmallit, viha yms.
Kheiron
Seksuaaliset vaikeudet ja sen eheyttäminen, parantaminen
Alasolmu Tietoisen tai tiedostamattoman vihan käsittely. Sotaelämiä aikaisemmin?
Yläsolmu
Energiaa
Planeetta Venus/Mars keskipisteessä

Aurinko
Kuu
Merkurius
Ceres
Jupiter
Saturnus
Uranus
Neptunus
Pluto
Kheiron
Alasolmu
Yläsolmu

Valoisa, voimakas persoonallisuus, karismaattinen, seksuaalinen
Tunteet vahvasti sidoksissa seksuaalisuuteen, eläytyminen, seksuaalinen vaisto
Voi älyllistää, vilkkautta, eloisuutta
Hoidollinen, voi käsitellä omia traumoja seksin avulla
Onnistunut, tyydyttävä petielämä
Ongelmia, estoja jotka vanhemmiten kokemuksen kautta parantuu
Tykkää erikoisesta ja oudoista, tavanomainen ei kiehdo
Henkistää, seksienergia haihtuu
Voimakkaita syvällisiä tuntemuksia, jotka voi nostaa pintaan monenlaisia juttuja
Rakkauden ja seksin haavat ja niistä toipuminen
Karmallisia suhteita
Sielua edistäviä suhteita, seksuaalisuuden oppiminen

Huomioi keskipisteen merkki ja huone sekä tarkat aspektit muihin planeettoihin.

