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Persoonlijke Liefdes Horoscoop
Inleiding

Astrologie en Liefde
De planeten Venus en Mars gaan over de liefde. Wie kent niet de afbeeldingen
van deze twee goden die zich hevig tot elkaar aangetrokken voelen? Venus en
Mars hebben een magnetische aantrekkingskracht op elkaar. Deze twee
planeetkrachten zijn in ieder mens werkzaam en bij ieder mens op een eigen,
unieke manier.
Venus als de mooie vrouw die de man van haar keuze verleidt met mooie
kleding, lieve woordjes en lekkere geurtjes. Venus is lieflijk, rond, zacht en
aanraakbaar.
Mars is precies het tegenovergestelde. Hij is de stoere sterke man die wil
veroveren. Hij ziet zijn ‘prooi’ en zet de jacht in, maakt haar het hof door te
imponeren en haar de indruk te geven dat hij haar zal beschermen.
Een liefdeshoroscoop berekent precies hoe deze krachten in jou spelen. Mars
en Venus blijven gewoon Mars en Venus, maar het dierenriemteken waar ze in
stonden op jouw geboortedatum, tijd en plaats geven er een specifieke kleur
aan. Dit maakt het heel persoonlijk. Zo zal een Mars in Ram heel anders te
werk gaan dan een Mars in Kreeft; de eerste is recht voor z’n raap, de tweede
is behoedzamer en verlegen.
Hetzelfde geldt voor de stand van Venus.
Voor vrouwen geldt dat Mars aangeeft op welke type man zij vallen. Wat maakt
die ene man nou zo aantrekkelijk voor je? En wat vindt je ergerlijk? Welke
kwaliteiten moet een man hebben voor jou? En welke juist niet?
De stand van Venus geeft aan hoe je de liefde ervaart. Waar worden jouw
knieën week van? Hoe geef je invulling aan een liefdesrelatie? Welke aspecten
maken jouw manier van liefhebben uniek?
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Voor mannen geeft Mars welke versiermanier ze hebben. Altijd geprobeerd om
Casanova te evenaren? Lees in jouw liefdeshoroscoop waar je talenten liggen.
De stand van Venus vertelt welk type vrouw jij niet kunt weerstaan. Dit heeft
weinig te maken met rood of blond haar, maar gaat over de karakterstructuur
van jouw type. Wat reageer jij op? Wat maakt haar zo bijzonder voor jou?
Door een beter beeld te krijgen van wat je nou eigenlijk wilt, kun je veel
gerichter zoeken. Je hebt een vrouw? Lees dan hier waarom ze voor jou
helemaal het einde is.
Tenslotte vind je in deze horoscoop ook nog de stand van de Zon.
Het dierenriemteken waarin de Zon stond op het moment van jouw geboorte,
bepaalt welk sterrenbeeld je bent. De tekst van deze horoscoop belicht hoe jij
de liefde ervaart en wat je nodig hebt.
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Zon

Zon in Leeuw
Jij hebt een groot en warm hart voor de mensen om je heen. Je vriendelijke
houding maakt jou een geliefd en populair persoon.
Aandacht van het andere geslacht heb jij heel snel, en zo niet dan zorg je daar
wel voor. Je staat namelijk graag in het middelpunt van de belangstelling.
Flirten, complimentjes geven en krijgen vind je heerlijk en kunnen je dag
helemaal goed maken. Je weet dat je aantrekkelijk bent en speelt daar mee.
Als het in situaties van pas komt, gebruik jij je aantrekkingskracht om iets voor
elkaar te krijgen. Je werpt dan al je charmes in de strijd en bent
onweerstaanbaar.
Jij straalt een bepaalde klasse uit waar men niet omheen kan. Soms noemt
men je arrogant en dat vind je wel prima. Op die manier houd je een afstand en
kun je zelf selecteren voor wie jij je openstelt en voor wie niet.
Je haar is je sterke punt, en daar besteed je dan ook veel aandacht aan. Je
krijgt er complimentjes over die je doen groeien.
Een relatie begint bij jou met het over en weer pleasen van elkaar. Telkens
weer horen hoe geweldig hij of zij je vindt en dat ook teruggeven is iets waar jij
geen genoeg van kunt krijgen. Of de liefde ook doorgaat naar een dieper
niveau zal moeten blijken want jij geeft jezelf niet zomaar.
Ben je eenmaal zover en heb je de juiste persoon ontmoet om iets moois mee
op te bouwen, dan ben je een loyale partner. Je beschermt hem of haar te alle
tijden als mensen kritiek hebben of iets naars zeggen. Jij gaat er dan dwars
voor liggen en schrikt af met een spreekwoordelijke brul.
Je bent een warmbloedig en dus gepassioneerd mens. Je knuffelt graag. Een
aai over je bol of een liefdevolle omhelzing doet je spinnen als een poesje en
maakt je als was in de handen van je partner. Dan heb je geen stoere praat
meer, want dan geniet je intens van de aanraking.
Als je relatie wat langer duurt, kun je in een sleur terechtkomen. Jij bent dan lui
geworden en neemt veel dingen die je partner voor je doet als
vanzelfsprekend. Het kan heel goed, dat je niet eens in de gaten hebt dat er
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überhaupt een sleur is. Je partner schudt je dan wakker en wil praten om zo een
verandering tot stand te brengen. Op dat moment sta je op een kruising; zak je
weg in je gemakzucht of ga je er daadwerkelijk iets aan doen. Je hebt ideeën
genoeg want aan creativiteit ontbreekt het jou zeker niet.
De vraag of je kinderen wilt is bij jou gemakkelijk te beantwoorden; ja. Je bent
een goede pedagoog en gelooft dat stabiliteit en liefde de basis zijn voor een
succesvolle opvoeding.
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Mars

Mars in Leeuw.
Het type man waar jij op valt is vooral heel mannelijk. Dat hij af en toe wat bot
of ongenuanceerd uit de hoek kan komen vind je niet zo heel erg, maar juist
wel stoer. Je weet dat het uit een goed hart komt en dat hij het allemaal niet zo
bedoelt.
Jouw man is populair bij andere vrouwen en daar kun je het soms een beetje
moeilijk mee hebben. Je gedachten gaan dan met je op de loop en kunnen je
onnodig ongerust maken. In dit soort situaties is het heel belangrijk dat je blijft
communiceren met elkaar, zo open mogelijk. Stel al je vragen ook al lijken ze
nog zo onredelijk. Hij zal je telkens opnieuw geruststellen en je overtuigen van
zijn liefde voor jou.
Je vindt het heel aantrekkelijk in hem, dat hij initiatieven neemt. Hij steekt veel
energie in ondernemingen en komt altijd wel met een leuk voorstel wat jullie
samen kunnen gaan doen.
Je kunt er absoluut niet tegen als je niet op waarde wordt geschat maar dat je
bijvoorbeeld het gevoel hebt onderdeel van het meubilair te zijn. Je kunt dan
erg boos worden en laat vervolgens je aanwezigheid heel duidelijk merken.
Je neemt graag de leiding en doet dat eigenlijk als vanzelf. Dit kan tot
machtsstrijd leiden, want je bent heel stellig en vasthoudend. Hier kun je soms
een beetje in doordraven, waardoor je de ander helemaal uit het oog verliest.
Hij zal zijn woorden kracht bij moeten zetten en zijn mening goed moeten
motiveren wil jij bereid zijn naar hem te luisteren.
In de loop van je leven leer je je beter te verplaatsen in degene waar je een
relatie mee hebt en niet alles als een persoonlijke aanval te zien. Het kost je
veel moeite om jezelf weg te cijferen, maar dit is niet onmogelijk.
Ben je echt geraakt door een geliefde dan ga je door het vuur voor hem en trek
je alles uit de kast om het hem naar de zin te maken. Dit doe je niet op een
onderdanige manier want dat ligt niet in je aard. Je hebt een bepaalde
waardigheid en trots die overal in doorklinkt.
Jij hebt een groot hart en veel liefde te geven.
Jouw partner is warm en gastvrij. Hij is betrokken bij de levens van jullie
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vrienden en familie maar heeft wel duidelijk zijn voorkeuren.
Jouw partner vindt het moeilijk om over zijn zwakkere kanten te praten. Het
liefst schuift hij die onder het vloerkleed en vertelt je wat hij allemaal wel goed
kan en doet. Je moet goed opletten want met zijn woorden weet hij gesprekken
een draai te geven zodat je opeens niet meer met het onderwerp bezig bent
wat jij aangesneden had.
Warmte en vriendelijkheid, spel en passie, dat zijn essentiële aspecten die jij
als een voorwaarde beschouwt bij het vinden van een geschikte parner.
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Venus

Venus in Maagd.
Jij wordt niet zo snel verliefd. Meestal begint het als een vriendschap waarin je
samen een interesse of bezigheid deelt. Van nature ben je niet zo open over je
gevoelens. Je bent er niet zo mee bezig omdat je aandacht vooral naar
praktische dingen en werk uitgaat. Jij kijkt naar wat er moet gebeuren en dat
doe je dan ook. Je bent erg behulpzaam en vindt het fijn als je iets voor iemand
kunt doen.
Op deze manier kan er langzaam een liefdesband ontstaan.
Liefde op het eerste gezicht is voor jou een mysterie wat je best eens mee wilt
maken maar waar je je weinig bij voor kunt stellen. Je vindt het maar gek of
zelfs aanstellerij, overbodige onzin.
In je relatie heb jij de neiging jezelf weg te cijferen. Je stelt je dienstbaar op en
doet erg veel voor de ander. Dat gaat zo vanzelf dat je er helemaal niet bij stil
staat, je doet het gewoon zonder erbij na te denken.
Meestal ben jij erg lief voor hem en heb je heel veel voor hem over. ‘Als hij
maar gelukkig is’, lijkt haast een motto wat je hanteert.
Na verloop van tijd kan dat zich wreken, als je merkt dat je zelf nauwelijks aan
bod komt. Die ander staat dan in het middelpunt van de aandacht en wat jij wilt
lijkt minder van belang.
Het is voor jou een les om je grenzen te bewaken. Daar moet je echt bij
nadenken, simpel omdat het niet vanzelf gaat. Bepalen wat je wel en niet
acceptabel vindt in een relatie blijft iets ongrijpbaars.
Gek genoeg ziet dat er aan de buitenkant helemaal niet zo uit. Je houding is
namelijk kritisch; je hebt vaak op een aanmerkingen op je partner. Dan lijkt het
alsof jij je vrouwtje wel staat, maar dat is niet altijd zo.
De ander accepteren mét al zijn fouten en tekortkomingen valt niet mee voor
je. Jij vindt dat hij aan zichzelf moet blijven werken want dat doe jij ook. Er is
altijd wel iets wat verbeterd kan worden. Je hang naar perfectie is erg sterk.
In plaats van te kijken naar wat er niet goed gaat, kun je ook kijken naar wat er
wel goed gaat. Dit is vaak de manier om weer tot elkaar te komen en te voelen
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wat jullie bindt; de liefde. Laat details dan buiten beschouwing en probeer naar
de grote lijn te kijken. Ook al is het niet makkelijk voor je, toch probeer je om je
over te geven aan hem. Dat kun je alleen als jij je helemaal veilig bij hem voelt
en zeker weet dat hij het goed met je voor heeft.
De bezigheden van alledag kunnen jou enorm opslurpen. Je bent dan
druk,druk,druk en neemt niet de tijd om eens gezellig een kop koffie met je
partner te drinken. Dat is niet omdat je het niet wilt of niet belangrijk vindt, maar
omdat je er gewoon niet bij stilstaat.
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Nawoord

Ons team heeft met zorg en veel plezier gewerkt aan de vervaardiging van de
Liefdes Horoscoop. Wij wensen je hier veel plezier mee. We hopen dat de
liefdeshoroscoop je nieuwe inzichten heeft gegeven die een positieve bijdrage
kunnen leveren aan een passievolle, liefdevolle en verrassende liefdesrelatie.

Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaand
schriftelijke toestemming van de uitgever.(eventuele tekstuele fouten voorbehouden)
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