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1 – Vênus em Áries

Na perspectiva védica da análise de Vênus, temos de compreender que Vênus é um
planeta carregado de Jala Tattva (água) e quando posicionado em Áries, signo governado
por Marte, que é um planeta carregado de Agni Tattva (fogo), causa sempre alguma
dificuldade em lidar com as emoções.
Além desse conflito gerado pela inimizade entre os dois tattvas, Vênus aqui se encontra
em signo oposto ao seu mūlatrikoṇa, ou seja, o local de seu trabalho. Aqui ela está mal
colocada, fraca e aflita, e por isso a pessoa que carrega Vênus em Áries pode ter
dificuldades em expressar seus sentimentos de um modo mais suave, como se vivesse
com as emoções à flor da pele, em ebulição pelo calor gerado da colocação em um signo
governado por Agni Tattva, seu inimigo.
A pessoa será apaixonada, intensa e absorvendo para si as características dominantes e
impulsivas deste signo em relação aos sentimentos. Por haver conflitos internos, estes
podem ser exteriorizados no momento do relacionamento
Não, Vênus não se sente à vontade aqui para expressar seus sentimentos, e isso se traduz
em explosões emocionais, tentativa de controle, impulsividade, iniciativa sim, mas de
modo negativo e perturbador no campo afetivo. Planetas em signos opostos geram
desconfortos na área que eles governam, pois eles não se sentem à vontade (em casa)
para agir e o campo oposto em que o planeta se encontra é sempre um local
desconfortável para que ele possa expressar suas melhores virtudes e habilidades com
naturalidade.
Em termos gerais essa posição irá intensificar os problemas com o público feminino tanto
em cartas masculinas quanto femininas, e muito maior será o conflito experimentado se
Vênus estiver aflita por combustão ou aspectos de outros maléficos.

2 – Vênus em Touro

Na perspectiva védica, Vênus é um planeta que governa sobre o sêmen e os hormônios
da procriação. Contudo, Vênus fala das emoções também, posto que governa sobre Jala
Tattva (elemento água) e é um dos controladores desse aspecto da nossa personalidade,
ou seja, o nosso lado emocional. Vênus também fala do modo como reagimos ao público
feminino e o quanto nossas emoções podem ser afetadas pelo meio de convívio.
Uma Vênus afetada por planetas maléficos, por exemplo, pode gerar sentimentos
intensos e perturbadores. Pode causar problemas com o público feminino tanto em
cartas de homens quanto de mulheres. Essas aflições de Vênus em uma Carta Natal,
contudo, não significa que seremos sempre vítimas do público feminino. Significa, ao
contrário, que teremos dificuldades de lidar com o público feminino e podemos causar
aflições em pessoas dessa natureza, uma vez que a Carta Natal representa a nossa
personalidade e fala muito mais de como tratamos o outro do que o modo como o outro
nos trata.
Vênus domiciliada está expressando suas emoções de modo controlado, firme e maduro.
Touro é um signo fixo, não há surpresas desagradáveis, a pessoa tende a amar com
profundidade, confiança e maturidade. Não há conflitos aqui ao lidar com as emoções.
Vênus está em sua casa, ela se sente confortável em seu território e há um senso de
lealdade em relação aos afetos. Sensualidade, busca pelos prazeres, gosto pelas artes,
apreço à família, aos bens materiais, aos confortos físicos são acentuados e bem dirigidos
pelo equilíbrio emocional presente nessa posição. Vênus aqui pode ver o amor como
posse, como moeda de troca, como bem material em seu sentido mais negativo. Porém,
é necessária uma aflição muito grande sobre Vênus em Touro para fazer desmoronar
toda essa positividade das virtudes e qualidades deste planeta nesse signo.

3 – Vênus em Gêmeos

Vênus é pleno de Jala Tattva (elemento água) e Gêmeos é signo governado por Mercúrio,
um planeta pleno de Pṛthvī Tattva (elemento terra). Estes são elementos (Tattvas)
amigos, portanto, não há conflito em relação aos significadores de Vênus neste signo.
Vênus e Mercúrio, governante de Gêmeos, também possuem um relacionamento
planetário amigável.
Como Vênus simboliza o sêmen e Mercúrio é um planeta eunuco, qualquer aflição nessa
colocação pode indicar dificuldade para gerar uma criança, assim como a conjunção de
Vênus e Mercúrio em casas maléficas e muito próximas ao Sol queima os significadores
de Vênus e produz infertilidade ou sucessivos abortos na vida.
Gêmeos, um signo dual, irá transferir para Vênus sua inconstância e mutabilidade de um
signo que simboliza o ar em contínuo movimento, livre, mental, com múltiplas
habilidades e interesse pelo conhecimento. Se aspectado ou conjunto por planetas
quentes, tal como Sol, Marte e Ketu, a Vênus Geminiana irá transbordar sua inconstância
de modo muito mais intenso, impulsivo e leviano.
Vênus, nos princípios da astrologia védica, é uma criança de 7 anos de idade, e Mercúrio,
o governante do signo, também é sempre jovem. Essa é uma combinação que, na
personalidade, indicará traços infantis na pior das hipóteses. Sentimentos podem ser
expresso de modo excitado, impaciente, inquieto, inconstante e superficial, tal qual uma
criança. A atitude para com os relacionamentos também pode parecer infantil. Mostramse sempre apaixonados, otimistas quanto ao amor, mas a mutabilidade de Gêmeos pode
fazer com que eles tenham inúmeros relacionamentos devido à falta de maturidade e
inconstância nos sentimentos para sustentar uma relação de modo permanente e
durável. Vênus nesse signo tende a fazer o interesse em torno de pessoas mais jovens.
A Vênus artística e emocional pode se sentir à vontade nesse signo para desenvolver e
praticar suas habilidades no campo das artes literárias de um modo mais prático e
preciso. Os círculos sociais são intensos, eles são amigáveis, sociáveis e possuem uma
veia artística e literária bem acentuada com elevadas habilidades para a escrita, a música,
a poesia, fotografia e todos os ramos que possam ser campo para a expressão da sua
criatividade artística.

4 – Vênus em Câncer

Na perspectiva védica, Vênus é um planeta que governa sobre o sêmen e os hormônios
da procriação. Contudo, Vênus fala das emoções também, posto que governa sobre Jala
Tattva (elemento água) e é, portanto, um dos controladores desse aspecto da nossa
personalidade, ou seja, o nosso lado emocional. Vênus também fala do modo como
reagimos ao público feminino e o quanto nossas emoções podem ser afetadas por esse
meio de convívio.
Vênus é pleno de Jala Tattva (elemento água) e Câncer, regido por Lua, planeta pleno de
Jala Tattva, é do mesmo elemento de Vênus e, portanto, o Tattva aqui se encontra
domiciliado. Contudo, Vênus se comporta como um inimigo para a Lua em seu
relacionamento planetário e as Vênus Cancerianas podem se sentir desconfortáveis no
campo sentimental à menor aflição de maléficos sobre ela ou o governante do signo.
As Vênus Cancerianas são emotivas, apegadas e dedicadas à família e ao conforto do lar,
e preferindo um círculo social mais feminino. Possuem um sentimento otimista em
relação ao amor, são dóceis e românticas. São boas anfitriãs, acolhedoras, possuem uma
personalidade magnética e atraente, e desejarão uma família grande sempre
providenciando o bem-estar dos seus membros.
Vênus em Câncer confere uma personalidade artística, confere criatividade e um elevado
senso para a estética e a decoração de ambientes. No campo profissional buscarão status
e elevação social, pois são ambiciosos e, possuindo habilidades diplomáticas, sabem
como galgar os degraus do sucesso. Como são dedicadas ao bem-estar dos outros, elas
se saem muito bem no campo de cuidados com os próximos. Podem se envolver em
enfermagem, nutrição, psicologia ou medicina, pois é muito comum em cartas desses
profissionais encontrar uma Vênus conjunta ou em aspecto mútuo com a Lua. A
conjunção Vênus-Lua em uma carta representa Annapūrṇa Devī e inclina a natividade ao
conhecimento da medicina, quer alternativa ou ortodoxa.
Uma Vênus Canceriana sem traços de aflição por aspectos planetários difíceis será
sempre uma pessoa em quem confiar. Seus sentimentos são fortes, com pouquíssimas
variações, são protetoras, amigas e boas companheiras. Precisam se sentir amadas e
correspondidas em seus sentimentos para que se sintam seguras dentro de uma relação.
Caso aflito por maléficos, causa inconstância, alterações de humor e pessimismo. De
todos os aspectos planetários, o de Marte sobre Vênus é sempre o mais difícil, pois Marte
é o planeta que tem o poder de destruir todos os bons significadores de Vênus numa
Carta.

5 – Vênus em Leão

Na perspectiva védica da análise de Vênus, temos de compreender que Vênus é um
planeta carregado de Jala Tattva (água) e, quando posicionado em Leão, signo governado
por Sol, que é um planeta carregado de Agni Tattva (fogo), causa sempre alguma
dificuldade em lidar com as emoções, tal como acontecerá quando posicionada em
qualquer signo governado por um planeta ígneo ou conjunto a um deles. Vênus (Jala) e
Agni (Fogo) são Tattvas inimigos. Agni põem Jala em ebulição e faz esse elemento de uma
intensidade imensurável.
Além desse conflito gerado pela inimizade entre os dois tattvas, Vênus não possui um
bom relacionamento com Sol, o governante deste signo. Contudo, não se pode dizer que
ela se encontra em ambiente hostil, de modo que suas qualidades podem ser
aproveitadas no campo das artes em geral, sobretudo as cênicas, canto e música.
Leão rege a casa 5 do Zodíaco, a casa que fala da nossa popularidade, que mostra nossos
seguidores (alunos, filhos e discípulos). Uma Vênus Leonina desejará brilhar no palco da
vida. É muito comum encontrar em dançarinos, artistas que trabalham com o corpo, com
a música etc., uma Vênus conjunta ou aspectada pelo Sol, ou envolvida com a casa 5 ou
com o governante da casa 5. É a Vênus artística e desejosa de glamour e holofote para a
sua realização existencial.
A personalidade será magnética, atraente e a natividade só se sentirá feliz quando puder
expressar suas emoções para o mundo. O calor do Sol aquece Jala Tattva e faz as emoções
dramáticas, mais intensas do que o normal. Essa é a dificuldade de uma Vênus em Leão.
Como essas são características típicas de um artista, podem ser aproveitadas muito bem
nos palcos, cinema, teatro e televisão.
O relacionamento de uma Vênus Leonina será marcado com charme, glamour, romance,
fidelidade e companheirismo. A Vênus Leonina precisa de um companheiro que lhe dê
atenção e valorize sua dedicação no relacionamento. Ela precisa ser admirada e
valorizada para que possa florescer em uma relação. Isso se aplica tanto aos homens
quanto às mulheres nascidos com essa colocação.

6 – Vênus em Virgem

Vênus é pleno de Jala Tattva (elemento água) e Virgem é signo governado por Mercúrio,
um planeta pleno de Pṛthvī Tattva (elemento terra). Estes são elementos (Tattvas)
amigos, portanto, não há conflito em relação aos significadores de Vênus neste signo.
Vênus e Mercúrio, governante de Gêmeos, também possuem um relacionamento
planetário amigável. Então, a aflição de Vênus nesse signo se dá pelo fato dela estar no
seu signo de debilidade. Um planeta debilitado perde o poder de seu Tattva e torna-se
incapaz de sustentar esse elemento na vida prática. A menos que exista um Nīcabhanga
(cancelamento da debilidade) e uma forte colocação para a Lua natal, Vênus neste signo,
não podendo exibir suas qualidades abertamente no nativo possuidor desta colocação,
fará com que ele corra o risco de negligenciar essa área da sua vida, sofrendo muitos
reverses tanto afetivos quanto materiais, uma vez que Vênus é a pequena boa fortuna
do Zodíaco.
Como Vênus simboliza o sêmen e Mercúrio é um signo eunuco, qualquer aflição nessa
colocação pode indicar dificuldade para gerar uma criança, assim como a conjunção de
Vênus e Mercúrio em casas maléficas e muito próximas ao Sol queima os significadores
de Vênus e produz infertilidade ou sucessivos abortos na vida.
A mesma predisposição de uma Vênus em Gêmeos é indicada aqui. Dificuldade para a
natividade desenvolver a maturidade emocional, sentimentos e comportamentos no
campo afetivo infantis e marcados pela ausência de controle emocional são traços
dominantes. Vênus, sendo kāraka de felicidade conjugal, afeta negativamente essa área.
É preciso que a casa 7 e outros significadores de casamento estejam fortemente
colocados para que essa área possa ser bem sucedida. Vênus em Virgem deseja ser
amada, é pueril, infantil e sonha com um amor eterno e perfeito numa busca contínua
por tal realização.
Os significadores de Vênus estão comprometidos nesta posição e, embora a natividade
possa ter habilidades no campo literário, artístico etc., ela pode ter dificuldade de pôr em
prática suas habilidades e prosperar a partir disso, pois, a menos que outras posições
favoreçam a prosperidade, Vênus debilitada costuma negar essa prosperidade material.

7 – Vênus em Libra

Vênus em Libra está em seu Signo Mūlatrikoṇa e muito bem colocada em seu domicílio
natural. Uma das melhores posições de Vênus. Enquanto Vênus carrega em si Jala Tattva
e Libra carrega Vāyu, esses elementos se misturam e conferem à natividade emoções
equilibradas e sentimentos justos.
Libra é o signo dos relacionamentos sociais e a presença de Vênus aqui dará à natividade
uma necessidade de relacionamentos. Essas pessoas funcionam melhor no coletivo,
quando trabalhando em conjunto, em equipe. Essa posição dá ao nativo uma
sensibilidade aguçada, leveza, suavidade nas emoções e uma capacidade nata de
entender os sentimentos e emoções das outras pessoas.
Romantismo, paixão, facilidade para se relacionar, grande apreço pelos prazeres da vida
mundana, pela beleza, por status e reconhecimento são suas características marcantes.
No amor podem buscar um parceiro pela beleza ou pelo status econômico, pois a Vênus
Libriana atrai sua boa fortuna na vida através de parcerias com pessoas financeiramente
abastadas. Eles são sérios nos relacionamentos, dedicados, costumam ser boas
companhias, têm habilidades diplomáticas e jogo de cintura para lidar com situações
conflituosas. São sensuais e apegados a todos os prazeres. Sua vida social é sempre muito
agitada e eles estão sempre rodeados de boas companhias. Possuem um sentido estético
muito elevado e um gosto apurado para a moda, a beleza e as artes em geral.
Somente uma Vênus nesta posição, aflita severamente por Marte ou outros maléficos,
pode destruir essa posição tão auspiciosa. Para homens, ter uma Vênus aflita por Marte
é sempre indicativo de relacionamentos tumultuados com o sexo oposto. Eles competem
com as mulheres na pior das hipóteses e tornam-se infelizes no amor. A conjunção com
Rāhu também é destrutiva e brutal, enquanto que Saturno diminui o otimismo de uma
Vênus Libriana, manchando-a com pessimismo e pobreza de sentimentos. Para mulheres,
ter uma Vênus Libriana aflita por tais maléficos, é sempre indício de rivalidade no campo
feminino. Essas características são fortemente acentuadas para os Ascendentes em
Touro e em Libra, pois neste caso a Vênus se torna o significador da personalidade e
inteligência da natividade.

8 – Vênus em Escorpião

Na perspectiva védica da análise de Vênus, temos de compreender que Vênus é um
planeta carregado de Jala Tattva (água) e, quando posicionado em Escorpião, signo
governado por Marte, que é um planeta carregado de Agni Tattva (fogo), causa sempre
alguma dificuldade em lidar com as emoções.
Além desse conflito gerado pela inimizade entre os dois tattvas, Vênus aqui se encontra
em signo oposto ao seu domicílio, ou seja, sua casa. Aqui ela está mal colocada, fraca e
aflita, e por isso a pessoa que carrega Vênus em Escorpião pode ter dificuldades em
expressar seus sentimentos de um modo mais suave, como se vivesse com as emoções à
flor da pele, em ebulição pelo calor gerado da colocação em um signo governado por
Agni Tattva, seu inimigo. Não ocorre aqui perda de Jala Tattva como quando ela está
debilitada em Virgem, mas, embora esteja em um signo aquoso, a influência de Marte e
de Ketu, governantes deste signo, aflige Vênus de modo muito prejudicial para a
natividade.
Para homens essa posição é extremamente desafiadora, pois traz conflitos com o sexo
oposto. As mulheres podem ter muita dificuldade com o público feminino. Elas podem
rivalizar com as outras no campo afetivo e nem se darem conta de que assim agem, pois
trata-se de um processo mais inconsciente do que forjado por algum propósito
intencional. É comum que mulheres com essa posição enfrentem animosidade por parte
de outras mulheres.
Escorpião é um signo intenso, profundo, associado à paixão e à sensualidade. Com tudo
isso, Vênus nessa posição também será apaixonada e intensa, absorvendo para si as
características desse signo. Sempre como água em ebulição, os sentimentos serão
quentes, impulsivos e mesclados com sentimentos de ciúme, de posse e domínio.
Sensualidade, prazeres, amor com profundidade intensa, dedicação ao parceiro etc., são
características dessa Vênus Escorpiana.
No sentido mais negativo dessa colocação, Vênus em Escorpião pode buscar no outro um
meio fácil de se elevar na vida, objetivando relações não por amor, mas por interesse
financeiro, de status, de recompensa material. A tentativa de controle, o sentimento de
posse e de domínio sobre o parceiro também pode se acentuar e tornar o relacionamento
perigoso para ambos os envolvidos.
No aspecto positivo, quando Vênus não está aflita e os governantes deste signo estão
bem colocados e aspectados, sobretudo por Júpiter, planeta que confere dignidade,
honra, hombridade e todas as boas virtudes e qualidades de caráter, espere de uma
Vênus Escorpiana toda lealdade, companheirismo, paixão, devoção e sinceridade numa
relação.

9 – Vênus em Sagitário

Vênus em Sagitário está em signo governado por Júpiter, que é um planeta que governa
sobre Ākāśa Tattva, amigo de todos os outros Tattvas e, portanto, não há qualquer
conflito na presença de Vênus aqui em relação ao Tattva do regente do Signo.
Contudo, Vênus é inimigo de Júpiter, e essa inimizade natural pode se refletir no
comportamento de Vênus para com os assuntos relacionados ao signo que ocupa. A
sensualidade de Vênus e sua busca pelo prazer e desfrute da vida mundana sente
dificuldade para compreender os significadores de elevada espiritualidade de Júpiter.
Neste ponto a Vênus Sagitariana pode fantasiar tais características em seu romantismo
nato e se deixar conduzir por uma idealização exagerada sobre os aspectos filosóficos do
caráter desse signo.
Assim como sua posição em Peixes, Vênus aqui também favorece uma boa fortuna na
vida, pois, ambos os planetas, Vênus e Júpiter, favorecem a expansão da vida material. A
inimizade para com o governante do signo, mostra apenas sua inaptidão para lidar com
os significadores do signo e de seu governante, essa posição não aflige o Tattva de Vênus
e, por isso, pessoas com essa colocação terão suas emoções equilibradas e seus
sentimentos bem definidos.
Vênus em Sagitário se sentirá à vontade em ajudar os outros, são prestativos, obedientes,
generosos e possuem um senso de responsabilidade e justiça nato. São pessoas sociáveis
e amigáveis por natureza. Possuem uma personalidade atraente, maneiras educadas e
apreço pelo conhecimento superior.
Uma Vênus Sagitariana apreciará se envolver com pessoas inteligentes, com elevado
saber, podendo encontrar seus parceiros em viagens ou sempre envolvidos com o estudo
superior. São leais e amantes sinceros, mas precisam de um relacionamento que lhes
acrescentem experiências e conhecimentos, pois precisam expandir seus horizontes
através dos relacionamentos.

10 – Vênus em Capricórnio

Na perspectiva védica, Vênus é um planeta que governa sobre o sêmen e os hormônios
da procriação. Contudo, Vênus fala das emoções também, posto que governa sobre jala
tattva (elemento água) e é, portanto, um dos controladores desse aspecto da nossa
personalidade, ou seja, o nosso lado emocional. Vênus também fala do modo como
reagimos ao público feminino e o quanto nossas emoções podem ser afetadas por esse
meio de convívio.
Vênus é pleno de Jala Tattva (elemento água) e Capricórnio, regido por Saturno, planeta
pleno de Vāyu Tattva, é um elemento neutro para Jala de Vênus. Neste ponto podemos
afirmar que as emoções representadas por Vênus neste signo não podem estar em
conflito devido à reação de inimizade, posto que não há essa inimizade, e nem exaltadas
devido à reação de amizade, uma vez que também não há amizade entre tais elementos.
Vênus está em um território neutro por Tattva. Portanto, Vênus pode manifestar suas
virtudes e qualidades sem exaltação ou depressão.
Além do ponto acima mencionado, existe uma amizade permanente entre Vênus e
Saturno, o regente deste signo. Isto é, seus sentimentos e emoções serão expressos de
modo maduro e equilibrado. Não espere por rompantes afetivos e nem expressões de
afeto desmesurado, porém algo mais maduro e responsável, pois Jala está em território
neutro e signo amigo e absorvendo para si as qualidades do Signo de Capricórnio. Existe
uma tendência para relacionamento conservador e tradicional. O senso pela arte
também segue essa mesma perspectiva e há um apreço por tudo que é duradouro e de
boa qualidade. Vênus em Capricórnio confere sentimentos sólidos, permanentes e
confiáveis. São pessoas práticas e realistas, não fantasiam sentimentos e nem vivem
indecisos sobre o que sentem.

11 – Vênus em Aquário

Na perspectiva védica, Vênus é um planeta que governa sobre o sêmen e os hormônios
da procriação. Contudo, Vênus fala das emoções também, posto que governa sobre jala
tattva (elemento água) e é, portanto, um dos controladores desse aspecto da nossa
personalidade, ou seja, o nosso lado emocional. Vênus também fala do modo como
reagimos ao público feminino e o quanto nossas emoções podem ser afetadas por esse
meio de convívio.
Vênus é pleno de Jala Tattva (elemento água) e Aquário, regido por Saturno e Rāhu,
planetas plenos de Vāyu Tattva, é um elemento neutro para Jala de Vênus. Neste ponto
podemos afirmar que as emoções representadas por Vênus neste signo não podem estar
em conflito devido à reação de inimizade, posto que não há essa inimizade, e nem
exaltadas devido à reação de amizade, uma vez que também não há amizade entre tais
elementos. Vênus está em um território neutro por Tattva. Portanto, Vênus pode
manifestar suas virtudes e qualidades sem exaltação ou depressão. Vênus em Aquário
guarda algumas semelhanças em relação à sua posição em Capricórnio. Contudo, a
regência de Rāhu sobre esse signo e a própria regência sobre a casa 11 natural do
zodíaco, irá alterar suavemente seus significados.
Vênus e Rāhu também possuem uma amizade permanente. Isto é, seus sentimentos e
emoções serão expressos de modo maduro e equilibrado. Não espere por rompantes
afetivos e nem expressões de afeto desmesurado, porém algo mais maduro e
responsável, pois Jala está em território neutro e signo amigo e absorvendo para si as
qualidades do Signo de Aquário, tal qual como Vênus em Capricórnio. Contudo, Vênus
em Aquário manifestará um senso de amor mais independente, não convencional e sem
qualquer traço de conservadorismo. Esse traço não representa qualquer característica de
imaturidade ou dificuldade de lidar com os sentimentos, apenas o temperamento de
alguém que entende os sentimentos e suas nuances de um modo diferente dos demais.
Aquário é um signo humanitário, que preza por sua liberdade e independência e está em
busca de realizações que beneficie o todo em si. Os sentimentos neste signo são
expressos de igual modo. O amor não é limitado, ele é livre de apego ou tradicionalismos.
Para se relacionar com uma Vênus em Aquário a pessoa precisa respeitar sua
independência e desejo de liberdade afetiva. Não quer dizer que uma pessoa com tal
posição não possa amar e se dedicar a uma família, significa que sentimentos de posse
ou tentativa de controle sobre tais pessoas podem colocar o relacionamento a perder. O
senso pela arte e estética pode ser também não convencional, contemporâneo e livre de
conceitos de padrões rígidos e engessados em opiniões retrógradas ou ultrapassadas.

12 – Vênus em Peixes

Vênus em Peixes está em seu signo de exaltação. Peixes é governado por Júpiter, um
planeta que rege sobre Ākāśa Tattva, amigo de todos os outros Tattvas e, portanto, não
há qualquer conflito na presença de Vênus aqui em relação ao Tattva do regente do
Signo. Contudo, Vênus é inimigo de Júpiter, e essa inimizade natural pode se refletir no
comportamento de Vênus para com os assuntos relacionados ao signo que ocupa. A
sensualidade de Vênus e sua busca pelo prazer e desfrute da vida mundana sente
dificuldade para compreender os significadores de elevada espiritualidade de Júpiter.
Neste ponto a Vênus Pisciana pode fantasiar tais características em seu romantismo nato
e se deixar conduzir por uma idealização exagerada sobre a vida espiritual.
Em seu aspecto positivo, Vênus neste signo confere um amor incondicional, altruístico e
espiritualizado. É o amor do martírio que pode se devotar profundamente a uma causa
sem esperar nada em troca. Por isso, Vênus em Peixes pode ser frequentemente mal
interpretado, uma vez que o amor altruístico não tem fronteiras ou direcionamento
exclusivo a uma única pessoa.
Em seu aspecto negativo Vênus nesse signo é a idealização que a pessoa faz do amor, a
sublimação dos sentimentos, as fantasias que dentro dele transborda. Para homens, ter
Vênus exaltada, pode fazer com que eles encontrem dificuldades em encontrar uma
companheira pelo fato de idealizar a figura feminina em perfeição impossível de se
encontrar entre as pessoas. Isso pode gerar decepção no campo afetivo sobretudo
quando a Vênus exaltada se encontra na Carta Navāṁśa, a Carta do Casamento na
Astrologia Védica.
Possuir uma Vênus em Peixes é ter os sentimentos embalados por fantasias sobre o amor.
São pessoas que amam o ideal que fazem sobre o outro, não a realidade do outro em si.
Em termos gerais, quem possui uma Vênus em Peixes ao nascimento está fadado à boa
sorte em relação às realizações materiais, pois esse é o planeta da boa fortuna. É preciso
uma séria aflição sobre as casas das finanças e sobre a própria Vênus para que essa
estrela da boa fortuna possa não dê frutos.

