


Венера отговаря за чувствата и емоциите на един 
човек. Тя поражда както привличането, така и 
отблъскването. Вътрешните усещания, интуитивните 
чувства, необходимостта да изразиш себе си Венера 
проявява чрез емоции.

Функция на Венера е да установява, създава връзки, 
които задължително са оцветени с чувство, с 
човешка привързаност. 

Дълбоките и устойчиви привързаности се пораждат 
при взаимодействие между Венера, Луна и Слънце. 

Венера встъпва в контакт, установява връзки, но 
истинска дълбочина в отношенията се постига, когато 
нещата преминават на ниво Слънце. 

По – повърхностният слой на емоциите е свързан с 
Венера, но дълбоката емоционална памет – с 
положението на Слънцето!

Венера е женска планета: фина, дълбока, магнетична, 
потопена в себе си. Основният тип на действието й е 
„вътрешният”. Колкото е по-силна Венера, толкова е 
по-дълбока. В слабите си позиции тя се изтласква на 
повърхността. Най-ярко и рязко във външността и в 
поведението на човека Венера се проявява в своите 
слаби позиции: Овен, Скорпион, Дева. 

Когато Венера и Слънцето са в 

различни знаци,емоциите са 

двойствени.



Освен за чувствата, Венера отговаря и за 

оценката на случващото се в човека. 

Най-субективна в оценката си е огнената 

Венера. 

Водната Венера се влияе от ситуацията 

около нея. Има еднозначно отношения 

само към наистина важните за нея неща в 

живота. 

Оценката на въздушната Венера е 

рационална. 

Земната Венера и нейната оценка е 

свързана с традицията, възпитанието. Ако 

тя е свикнала да се отнася негативно към 

определен тип ситуации, винаги ще 

реагира така.



Огнената Венера не обича да се раздвоява 

и не търпи двойственост в отношенията. 

Огнената Венера, въпреки че безсъзнателно 

усеща силните чувства на партньора, е 

ориентирана към неговите постъпки. Затова 

така нареченият женски каприз е най-силно 

въздействащото средство върху човек с 

огнена Венера. 

Огненият знак си съставя предварителен 

сценарий в отношенията. Той очаква 
партньорът да му акомпанира, докато той 

страстно изразява чувствата си. 

Най-големият за него шок е не отказът, а 

празното пространство, липсата на каквато 

и да било реакция. 

Изневярата я преживява най-остро в 

сравнение с другите стихии, защото за 

човека с такава Венера най- важното е 

предаността на партньора. 



Тук тя е най-импулсивна от всички огнени знаци, 
въпреки че много зависи и от положението на другите 
планети. Тя е слаба по сила, затова проявите й ще са 
зрелищни. Чувствата възникват мигновено, реакциите 
на станалото са много силни, но изразяването им ще 
зависи от Луната. 

Такава Венера е влюбчива, особено на младини, 
обаче в по-късната си възраст, най- вече в женската 
карта, може да създаде повишен индивидуализъм в 
човека, самота или една, но силна привързаност към 
някого. Често тази Венера дава ранен брак или ранна 
привързаност. Не прощава изневерите. Ако 
заподозре, че има нещо такова- прекратява 
отношенията! 

Момиченце, девойка с Венера в Овен се възприема 
като прекалено активна, напориста и емоционална. 
На по- късен етап в нея започва да се проявява 
мекота, но все пак тя е по-рязка в изразяването на 
чувствата. На външен вид може да изглежда вулгарно.

Себелюбието и чувството за собствено достойнство 
е голямо и затова тя е обидчива, подчертано 
независима в отношенията и много демонстративна 
при изявата на чувствата си. Но това е една много 
благодарна Венера, тя отговаря на топлина и добро 
отношение.

С такава Венера човек е самоуверен само 
външно и се нуждае от проява на 

положително отношение към него, подкрепа 
отстрана на партньора и близките си. 



Тук е много ярка и изразителна, но това е 
различна изразителност в сравнение с тази на 
Венера в Овен: тя е по-театрална, като че е ли 
на "високи токчета". 

Винаги външно е обаятелна,  демонстративно 
положителна, за нея е страшно да се изложи 
някъде, да се покаже от някаква своя лоша 
страна. 

Може да е изключително, дори съмнително 
мила и обаятелна, подмазва се, не се 
притеснява да изрази чувствата си- понякога 
даже в повече, отколкото ги има. 

Тя не си позволява сривове, хистерии (за 
разлика от Венера в Овен). 

За да са щастливи, на тези хора трябва да им 
се обръща внимание, да ги хвалим и почитаме. 

Всякакъв вид пренебрежение към тях се 
възприема като страшна обида.

Такива хора трябва да внимават да не си 
създадат мания за величие. 

Човек с такава Венера, особено ако това е 

жена, има голям успех сред околните. Тя е 

много цялостна, не понася никаква 

раздвоеност, неяснота в отношенията и в 

чувствата си. 



Тук тя е  най-жива, контактна, ярка, искряща и 

раздаваща усмивки. Има много силен 

темперамент, понякога даже прекален, може 

да поддържа няколко връзки и едновременно 

с тях устойчива и продължителна такава с един 

човек. 

Много рано се влюбва и от рано започва да 

завързва любовни връзки и отношения. Старае 

се, както и Венера  в Лъв, да си избира 

достойни партньори. 

Венера в Стрелец или Лъв има строг и 

взискателен вкус, въпреки че по отношение на 

вещи, облекло е ориентирана към това, което 

е модерно и престижно. 

Предпочита ярки, резки съчетания на тонове 

и ярки изразителни цветове - това е една от 

формите й на проява, с което тя подчертава 

своята изразителност.

Партньорът при Венера в Стрелец или Лъв 

трябва да предизвиква в нея възхищение и 

уважение, докато Венера в Овен може да 

има съвършено неочаквани връзки.



Това е силно положение на Венера. 

Тук тя е романтична, чувствителна, дълбока, за нея 

животът е любов. Създава дълбоки, сериозни 
привързаности, въпреки че често е променлива в 

чувствата си. Задължително са й нужни сърдечни, 

дълбоки и интимни връзки. 

Тя не е много сексуална, повече е сърдечна. Когато 
такъв човек с Венера във Везни се влюбва,  всичките 

предишни отношения за него загубват значението си и 

затова той лесно върви към изневяра, разрив (но само 

под влияние на силно чувство).

Венера във Везни меко проявява емоциите си, не 

обича рязкост или грубост. Има фин вкус, не обича 

ярките цветове в облеклото. 

Атмосферата на резки и активни емоции й се струва 

нехармонична. Приема я като чужда и се стреми да 
излезе от нея. Към този, когото обича, Венера във Везни 

е невероятно доверчива, но ако човек не й харесва, тя 

не го приема.

Венера във Везни е толкова романтична, че 

най-важното за нея в любовта е периодът на 

влюбеност, а най-добрият период е началото 

на връзката. Улегналите отношения за нея вече 

не са интересни.



е ярка, жива, емоционална, импулсивна, 

ексцентрична, екстравагантна и оригинална, когато 

изразява чувствата си. 

Често се озовава в неочаквани и непредвидени 

ситуации. Способна е рязко да си промени 

отношението към нещо или към някого. Създава много 

привързаности, лесно се влюбва.

Партньорът на такава Венера трябва да й дава 

абсолютна свобода. В противен случай връзката няма 
да продължи дълго. 

Венера във Водолей не понася сцени на ревност. 
Смята, че свободно и при всякакви обстоятелства 

може да изразява онова,  което желае. 

Стилът на обличане може да е крещящ (Елтън Джон 
има Венера във Водолей). 

В отношенията за тях е важно първо да са приятели с 

партньора и впоследствие да достигнат до определена 

близост.  

Венера във Водолей е много, дори 

прекалено романтична. Привличат я 

идеалните отношения. Изпитва потребност в 

нещо неочаквано, нестандартно, възвишено. 

Като че ли тя не може да намери своята 

реализацията на Земята.



е по-студена от другите две. Сърдечна дълбочина не 
й е присъща. Тя е жива, подвижна, контактна, 

влюбчива. 

Често такива хора имат много емоционални връзки. 

За нея изневярата не е проблем. 

Трудно е да очакваш силни чувства и емоции от нея, 

но е възможно други планети (например силен аспект 

с Плутон) рязко да активизират нейните прояви. Такива 

хора могат да създават любовни отношения с по-

малки от тях на години хора.

Във връзката е важно общуването. 

Във въздушните знаци Венера изобщо не приема 
изневярата като нещо трагично. 

Въздухът не признава ограничаващите връзки и 

притежателните местоимения в отношенията. 

Неговите чувства са тук и сега. Ако се променят 

обстоятелствата, се променят и чувствата. Затова 

такъв човек може без проблеми да отиде от една 

любовна среща на друга. В него е заложена 

множественост и емоционална лекота. 

Лесно се сближава и лесно се разделя. 

Не е ревнива. Изразява се меко. Подвижна, 

мила и обаятелна е. 



Чувствителна и сантиментална до сълзи. 

За нея са характерни дълбоки и сложни 

преживявания.

Тя обича да се рови в своите емоции, 

подозрителна е, много остро реагира на 

всякаква промяна в състоянието на партньора. 

Помни своите връзки и често ги преживява 

отново и отново, но при това е много влюбчива. 

Лесно встъпва в интимни отношения. 

Тъй като Рак е знакът, който Луната управлява, 

хората, които имат там Венера, са склонни към 

постоянна смяна на емоциите. 

Такива индивиди могат да бъдат по детски мили 

и по същия нелеп начин обидчиви и егоистични. 

Най - важното за нея е сърдечността и 

вниманието отстрана на партньора й. В 

този знак Венера е най-склонна към 

преживявания и съчувствие. Приема 

отношенията с партньора си много 

навътре, желае да се стигне до семейство. 



Тук тя е много дълбока. Има силни и трайни 
привързаности. Тя е предпазлива и чувствителна в 
интимните отношения, силно се привързва към един 
човек. 

Ако отношенията претърпяват разрив, на нея й се 
струва, че светът се руши. Невероятно остро и 
болезнено преживява загубата на любим човек. 
Влюбвайки се, изцяло се потопява в своите чувства. 

Може да загуби контрол в критични емоционални 
ситуации (това е присъщо на всички Венери във водни 
знаци). От ранна възраст встъпва в интимни отношения.

Във връзките си може да задушава партньора си с 
тежките си, преситени чувства. Може да бъде и много 
ревнива и мнителна. 

Ако се съмнява в партньора, ще му сформира цяло 
криминално разследване. Мнителна е. Ако го хване в 
изневяра, после ще му отмъщава. 

Винаги усеща, надушва, когато нещо се премълчава. 
Емоционалният екстремизъм тук се получава от свръх 
енергичните реакции и прекалено дълбоките чувства. 

Хора с Венера в Скорпион обичат и привличат трудни  
и драматични връзки. 

За Венера в Скорпион са характерни две 

емоционални състояния: тя или мрази, или 

обича. Всичко е или черно, или бяло. 

Най- добре изразява чувствата си чрез секса. 



е изтънчена, чувствителна, нежна, предпазлива при 
проявяване на чувствата си. В душата си е невероятно 
реагентна. Много отзивчива, състрадателна. 

Проявява едновременно дълбока привързаност и 
влюбчивост. Обаче такава влюбчивост, но докато не си 
намери голямата любов - тогава тя изцяло ще е 
отдадена на един човек.

Романтична е, но партньорът й трудно я разбира. Тя не 
обича груби емоционални изяви, рязкост в изразяването 
на чувствата, в облеклото, материята. 

Търси дълбок, сърдечен контакт, от пълно разтваряне в 
мислите и чувствата на партньора си (както Венера в 
Рак). 

Те изпитват чувство на любов към всички бедни, 
нещастни и онеправдани хора. Тях лесно 
можеш да манипулираш. Те губят почва в 
чувствата си. Трудно взимат трезви решения. 
Често привличат неблагонадеждни партньори, 
склонни към зависимости. 

Живеят в илюзорни връзки , в които се раздават 
до момента, в който се събуждат и осъзнават, 
че партньорството им се е градяло на 
негативни мотиви като жалост, страх от 
самота, криворазбран дълг и дори отчаяние. 

В Риби  се борят духовната и земната любов, 

идеалистичните стремежи и склонността  им 

да вървят по пътя на най- малкото 

съпротивление. Любовта се идентифицира 

със състраданието.



Зад външната й сдържаност се крие дълбок 
темперамент. Тя е дълбока и  емоционална, 
крие срамежливост, която тя не иска да 
демонстрира. Запазва своето вътрешно 
душевно целомъдрие до самата си смърт. 

Козирогът прави Венера традиционна в 
междуполовите отношения. За нея е важно да 
има точно разпределение на ролите. Ще иска 
да направлява, доминира и командва посоката 
на връзката и партньора. 
Много често жени с Венера в Козирог се влюбват 
в своите шефове, треньори, просто по-
възрастни от тях мъже. Те отговарят на техния 
идеал, „принц на бял кон”. Но трябва да 
внимават, бидейки склонни към 
свръхпрактичност и предсказуемост в интимните 
отношения, да не си останат самотни в крайна 
сметка.  

Венера в Козирог много предпазливо завързва 
запознанства, с големи мъки встъпва в интимни 
отношения и е много сериозна и устойчива в тях. 

Тя дълго помни своите предишни сърдечни 
трагедии. Притежава изтънчен вкус и чувство за 
форма; строго се облича. На моменти може да 
е доста „ретро”.  

На моменти е много сдържана и трудно 

разкрива чувствата си. Определената 

студенина и формализъм в държането 

прикриват нейната несигурност.



От земната стихия взема устойчивост, 

привързаност и външна срамежливост. Много е 

чувствителна, което не е характерно за Земята. 

Често има красив глас. 

Материалната сигурност до голяма степен 

превзема тяхното съзнание, което в много 

случаи стига до проява на скъперничество.

Тези хора могат да бъдат безкрайно 

доброжелателни, търпеливи и готови да подкрепят 

близкия си човек, когато е необходимо. 

В най- добрия случай са приятни и артистични в 

общуването, в най- лошия се отнасят към най-

материалните и собственически хора.  

Има подчертан сексуален темперамент и това 

се отразява върху целия им емоционален живот. 

За разлика от Венера във воден и огнен знак, 

която лесно си изразява чувствата, Венера в Телец 

не може да си прояви емоциите импулсивно.

Ориентирана е към комфорт, хармония 

и удоволствия. Такива хора се отличават с 

превъзходен вкус, което се проявява в 

разбирането им за класическа симетрия, 

а в определени моменти и в склонността 

към прекален лукс и разкош. 



Родените с Венера в аналитичния, стремящия 

се към точност и ефективност знак на Девата, 

намират във вътрешните си противоречия 

достатъчно храна за така любимия им анализ. 

Много лесно влиза в контакт. Външно това е 

може би един от най- безпроблемните знаци в 

отношенията между половете. Те лесно се 

влюбват и лесно завързват връзки. При тази 

Венера има свободно отношение към секса, 

тя е много влюбчива от ранна възраст. 

Предпазлива е в чувствата си, пази сърцето си 

от силни преживявания и привързаности. 

Води се повече от ума, като в началото трябва 

с разсъдъка си да прецени един човек и чак 

след това е способна да се влюби в него – умът 

предхожда чувствата. 

Може да бъде много придирчива, прекалено 

да се втренчва в подробностите на връзката и 

особеностите на партньора. 

Тя напомня Спящата Красавица: трудно е да 

я събудиш, но ако някой Принц е успял, то в 

нея се пораждат дълбоки и много силни 

емоции. Може дори да си „изгуби ума” по 

някого. Тогава тя се разкрива до дъното на 

душата си. 


