VENUS/MARS VAIHEET
Kun mietitään ihmissuhteita Astrologian valossa, niin silloin katsotaan usein Laskevaa merkkiä ja
huonetta joka on aina Nousua vastapäätä. Huoneen vanha nimitys on avioliiton huone, kertoen meidän
ihmissuhteista ja siitä miten reagoimme muihin, etenkin läheisiin. Myös ns. 3. lohko (7, 8, 9 huone)
kertoo sosiaalisuudesta. Myös Kuunsolmut on hyvä huomioida. Ne usein kertovat meidän karmallisia
puolia ihmissuhteissa. Myös Vertex, joka on ns. 3. akseli, sen sanotaan olevan kohtalon omainen ihmisten
välillä.
Planeetoista huomioidaan etenkin Venus ja Mars. Niiden merkki ja huonesijainnit sekä aspektit muihin
tekijöihin. Mutta etenkin niiden keskinäinen aspekti on tärkeä. Se kertoo ihmissuhteiden harmoniasta.
Rakkauden ja seksuaalisuuden välisestä vuorovaikutuksesta. Mitä tarkempi aspekti on, niin sitä tärkeämpi
kyseinen asia usein on. Myös Venuksen ja Marsin välinen keskipiste on tärkeä. Mihin merkkiin ja
huoneeseen se osuu. Jos keskipisteeseen osuu jokin planeetta tms. niin se on erityisen tärkeä. Myös
aspektit keskipisteeseen kannattaa huomioida.
Ihmisuhteiden valossa Venus kertoo mistä pidämme, mitä arvostamme. Rakkauden Jumalatar liitetään
tietenkin myös rakkauteen sen kaikissa muodoissa. Ylempänä ja alempana energiana. Sodan Jumala Mars
liitetään tahtoon, haluun ja himoihin. Luovana aktiivisena voimana se luo, synnyttää uutta ja samalla voi
myös tuhota. Näiden planeettojen keskinäinen kosminen vuoroleikki heijastuu Maa-planeetalle
ihmiskuntaan synnyttäen mitä suurimpia tunteita, intohimoa, rakkautta, vihaa, mustasukkaisuutta,
draamaa jne. Ja näiden planeettojen merkitys tulee kasvamaan entisestään tulevaisuudessa. Kun
ihmiskunta ”astuu” yksilötietoisuudesta kohti pari- ja ryhmätietoisuutta.
Yksi tapa katsoa ihmissuhteitamme, on Venuksen ja Marsin keskinäinen vaihe. Se voidaan katsoa samalla
periaatteella kuin Auringon ja Kuun välinen keskinäinen vaihe. Jaetaan vaihe 12 jaksoon ja tulkitaan
merkkien mukaan. Venuksen kierto on vajaa 1 v. ja Marsin n. 2 v. Venus näennäisesti nopeampana kiertää
Marsin ympäri. Aina kun Venus ja Mars ovat samassa linjassa Maan näkökulmasta katsottuna, niin silloin
se on Yhtymä. Ja siitä hetkestä alkaen Venus lähtee ”kiertämään” Marsia. Ensimmäinen 30 astetta on
Oinaan vaihe, joka tulkitaan tietenkin merkin mukaisesti. Seuraava vaihe 30-60 astetta on Härän vaihe
jne.
Yleisiä huomioita tulkittaessa on että alkupään vaiheet suhtautuvat ihmissuhteisiin omasta näkökulmasta
käsin. Itsenäisesti. Kumppani voisi kenties sanoa että itsekkäästi. Keskivaiheen merkit ovat ehkäpä
sosiaalisempia, parisuhteeseen yleisesti soveltuvia, jos niin voi sanoa. Loppuvaiheen merkit taas
kohdistavat huomionsa enemmän tai vähemmän ”yhteiskunnallisiin” asioihin. Mikä voi tarkoittaa
käytännössä mitä vaan. Työ, raha, julkiset riennot, kissanristiäiset, henkisyys jne..
Tulivaiheessa ihmisuhteissa suhtaudutaan yleensä intohimoisesti, tulisesti, kiihkeästi ja hetkellisesti,
nopeasti syttyväksi. Maavaiheessa suhteet on lujia, kestäviä, vakaita, uskollisia, hitaasti kypsyviä. Suhteet
perustuu luottamukseen. Myös fyysisyys on hyvin tärkeä. Ilmavaiheessa suhteet ovat ”pinnallisempia”,
älyllisempiä, keskustelevia, sosiaalisia jne. Älyllinen yhteensopivuus tärkeä. Vesivaiheessa tunteet
merkitsee kaikkea. Kumppaniin suhtaudutaan hyvin tunnepitoisesti, haetaan syvää sielullista
yhteenkuuluvuutta.
Venuksen ja/tai Marsin peräytyminen sekä merkki ja huonesijainnit voivat vahvistaa tai sekoittaa vaiheen
tulkintaa. On hyvä muistaa ettei vaihe tietenkään kerro kaikkea. Kuinka suhteemme toimii ja kuinka siinä
käyttäydymme. Se on yksi osatekijä lukuisten muiden tekijöiden joukossa.

Vaiheet merkkien mukaan
1. vaihe (0-30o) alkaa kun Venus saavuttaa Marsin. Siitä alkaa Oinaan vaihe. Jokainen vaihe on 30 astetta.
Tulkinnallisesti ihminen kokee ihmissuhteet Oinaan merkin kiihkeydellä ja intohimolla. Tärkeintä on
nykyhetki. Ei mietitä huomista eikä suunnitella tulevaisuutta. Ja menneet tapahtumat ovat kaukaista
historiaa, joita on turha murehtia. Omat vietit ovat etusijalla. Vaihe on sitä voimakkaampi, mitä
lähempänä Venus on Marsia.
2. vaihe (30-60o) on Härän vaihe. Omat vietit ja nautinnonhalu on edelleen hyvin voimakas. Mutta
rakkaus ja tunne ovat vahvasti mukana. Jonkinlainen varovaisuus ja harkinta leimaa vaihetta. Hidas
syttyminen, uskollisuus, sitoutuminen. Fyysinen yhteensopivuus hyvin tärkeä. Omistushalu. Seksi voi
olla monen tunnin kestävä rituaali.(ruoka, juominen, hieronta yms.)
3. vaihe (60-90o) on Kaksosen vaihe. Tämä vaihe on edelleen melko ”itsekäs”. Lähtökohtana ihminen
ajattelee omasta näkökulmasta ihmissuhteita. Mutta nyt kiinnostus on enemmän mentaalista eli älyllistä.
Intohimo ja fyysisyys ovat siirtyneet pään ja mielen tasolle. Toiset ihmiset kiinnostaa nimenomaan
sosiaalisella tasolla. Keskustelu, älyllinen vuorovaikutus tärkeää. Uskollisuus ei ole olennaista. Eikä
sukupuolellakaan niin väliä. Kokeilunhalua on paljon.
4. vaihe (90-120o) on Ravun vaihe. Se on hyvin vahvasti emotionaalinen. Ihmisuhteet koetaan vahvasti
tunnetasolla. Samalla vaihetta leimaa varovaisuus ja arkuus sekä itsensä suojelunhalu mahdollisilta
pettymyksiltä. Liiallinen tunneherkkyys. Ihmisuhteelle ja perheelle omistautuminen.
5. vaihe (120-150o) on Leijonan vaihe. Ihmisuhteet yleensä dramaattisia, intohimoisia, omistushaluisia ja
ennenkaikkea nautinnonhaluisia. Näyttäytymisen halu. Kumppani edustavan näköinen. Vaiheeseen voisi
sopia pari suoraan Hollywoodista. Joita koko kansa seuraa ja ihailee.
6. vaihe (150-180o) on Neitsyen vaihe. Halu löytää täydellinen kumppani ja siitä johtuva mahdollinen
kriittisyys ihmissuhteissa. Nirsous, ujous, estoisuus leimaa vaihetta. Suhteessa voi olla alistuva rooli.
Palvelija, auttaja, äiti tai muu huolenpitäjä. Voi olla pitkiä sinkkujaksoja elämässä.
7. vaihe (180-210o) on Vaaka vaihe. Ihmissuhteet ovat etusijalla. Rakkaus. Parisielun löytäminen.
Parisuhderiippuvainen. Sinkkuelämä ei sovi. Harmonian löytäminen. Kaikki tehdään yhdessä. Vaakavaihe
etsii täydellistä kumppania, jonka kanssa voi jakaa loppuelämän kuin sadussa ja romanttisissa elokuvissa.
8. vaihe (210-240o) on Skorpioni vaihe. Seksi. Intohimo. Fyysinen ja sielullinen yhteensopivuus tärkeä.
Omistushalu. Mustasukkaisuus. Draama. Ihmissuhteet voi olla kamppailua äärimmäisistä tunteista
toiseen. Suurta intohimoista ”rakkautta” ja seuraavassa hetkessä vihaa.
9. vaihe (240-270o) on Jousimiehen vaihe. Vapaudenhalu, riippumattomuus, seikkailu, liikkuminen, uudet
kokemukset. Vaihe vaatii paljon vapautta. Sitoutuminen arkiseen suhteeseen voi olla hankala
kuherrusjakson jälkeen, jolloin voi seurata tylsistyminen tai uusi seikkailu.
10. vaihe (270-300o) on Kauris vaihe. Kunniallisuus, ujous, estoisuus, varovaisuus, fyysisyys,
konservatiivisuus. Vaatii pitkällisen kypsymisen. Usein työ voi olla etusijalla. Kumppani voidaan
esineellistää. Ilo ja leikkimielisyys voi puuttua suhteesta. Suhde voidaan ottaa liian vakavasti.
11. vaihe (300-330o) on Vesimiehen vaihe. Suhteet toimii ystävyystasolla. Intohimo ja omistushalu
puuttuu. Ei päästä helpolla lähelle. Ei tunnesitoudu. Kokeilunhalua. Seksuaalinen monimuotoisuus. Vaihe
ei kaipaa syvää yhteenkuuluvuuden tunnetta kumppaniin. Vapaudenhalu. Pärjää hyvin sinkkuna.
12. vaihe (330-360o) on Kalat vaihe. Romanttisuus, haaveilu, pääpilvissä, herkkyys, sielullinen yhteys
kumppaniin tärkeä. Vaiheessa voi olla epärealistinen parisielun etsintä joka toisesta vastaantulijasta. Mitä
lähempänä Venus on Marsia, sitä enemmän haaveiluun sisältyy seksuaalisia toiveita.

