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Licentie: Mevr. Alida Amelsbeek 

Zijn Zon in driehoek-aspect met haar Mars
� � !"#$%#!%% �& ' � � ("##%)$%% �&

In deze relatie zal de seksualiteit een grote rol spelen. Veel zal er van afhangen of u in staat zult zijn 

om zich aan de ander over te geven. Dit is aannemelijk, want dank zij de harmonische aard van dit 

aspect zal het u gelukken om greep te krijgen op de egokrachten, zodat het tot een actieve en 

harmonische twee-eenheid zal komen. Een zekere wedijver heeft daarbij een positieve uitwerking op 

uw partnerschap. Op een ander niveau is het voor de vrouwelijke partner mogelijk om haar man met 

haar energie te stimuleren. Samen kunt u ontdekken hoe u elkaar wederzijds in creatieve zin kunt 

aanvullen, want dat zal u uiteindelijk beiden aan een bevredigend bestaan kunnen helpen. Wanneer u 

er dan ook nog op let dat u uw lichamelijke omgang met elkaar met voldoende tederheden verrijkt, dan 

bevindt u zich op de juiste weg.

Zijn Zon in sextiel-aspect met haar Neptunus
� � !"#$%#!%% �& * 
 � +"#!%#,%% �&

De mannelijke partner zal zich bij dit aspect wel eens afvragen hoe zijn vrouw hem zo kan boeien, 

maar juist dat aspect van haar fascineert hem. Hij zou niet bij haar zijn wanneer zij niet in staat was 

om zo vol fantasie deze relatie op een creatieve wijze vorm te geven. Het zal hier bijna niet zover 

komen dat de vrouwelijke partner zijn blik versluiert. Ook wanneer zij het gevaar van illusies kent dan 

zal zij zich, dank zij de harmonische aard van dit aspect, door haar partner laten helpen om stevig met 

beide benen op de grond te staan. Zo zal zij aan deze relatie impulsen kunnen geven die het mogelijk 

maken om liefdevol met elkaar om te gaan. Zij zullen plezier vinden in elkaar, en het dagelijkse leven 

met creatieve en spirituele ervaringen verrijken.

Zijn Zon in conjunctie met haar Pluto
� � !"#$%#!%% �& - � � ,". %./%% �&

Bij dit aspect hebben twee mensen elkaar gevonden, die veel van elkaar kunnen leren wanneer ze bij 

elkaar blijven. Er zal veel gebeuren op het niveau van het onderbewustzijn, en dat zal beiden in 

situaties brengen waarin het er om gaat dat zij zichzelf transformeren. De vrouwelijke partner zal 

mogelijk gedrag vertonen dat door een extreme hartstochtelijkheid wordt gekenmerkt. Gezamenlijk zult 

u een breed spectrum van gevoelens doormaken, en wanneer het gelukt om de ervaringen op een 

positieve manier te verwerken, dan kan deze partnerschap bestendig zijn. Maar mocht geen van 

beiden in staat zijn om zichzelf te overwinnen, dan zal het moeilijk worden om deze relatie overeind te 

houden. Hiervoor moet men echter ook de overige aspecten in deze partnerschapshoroscoop in 

ogenschouw nemen, voordat vanwege een enkel aspect de hele partnerschap definitief wordt 

beoordeeld.

Zijn Maan in conjunctie met haar Mercurius
� � #"#)%,#%% �& - � �  ".,%) %% �&

De mannelijke partner kan goed luisteren. Vooral de thema’s die haar vrouwelijkheid betreffen laten 

hem niet koud. Zo ontstaat er een vloeiende uitwisseling op het gebied van de communicatie, ook al 

bestaat soms het gevaar dat hij haar uitingen ervaart als teveel gericht op het verstand. Mocht hij het 

gevoel hebben alsof zijn moeder opnieuw met opgeheven wijsvinger voor hem staat, dan kan het tot 

confrontaties komen, maar die zouden vruchtbaar moeten zijn. Op die manier vindt u een evenwicht 

na mogelijk ontstane frustraties. Door het aan elkaar toestaan van wensen en behoeften zullen beide 

partners leren om harmonisch naast elkaar te leven.
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Zijn Mercurius in sextiel-aspect met haar Zon
� � /",)%##%% �& * � �.."#)%!.%% �&

De dame zal de toon aangeven, maar dat vindt hij terecht, omdat dit goed bij hun gezamenlijke leven 

past. Het komt er op aan wat voor soort verhouding de mannelijke partner met zijn moeder had en 

vandaag nog heeft. Werd hij goed verzorgd en beviel hem dat wel, dan zal hij zich ook nu nog graag 

laten verzorgen. De harmonische aard van dit aspect zou echter beiden in staat moeten stellen om uit 

te vinden hoe zij iets dergelijks op een positieve wijze kunnen veranderen. Het verstandelijke 

vermogen om constructief met dit onderwerp bezig te zijn is in elk geval aanwezig, en wanneer 

andere aspecten in deze horoscoop dit niet eenduidig tegenspreken zou u beiden in staat moeten zijn 

om samen oud te worden.

Zijn Mercurius in driehoek-aspect met haar Mars
� � /",)%##%% �& ' � � ("##%)$%% �&

Zij heeft een heel uitdagende invloed op zijn gedachtewereld en kan hem in vele opzichten uit de tent 

lokken. Beiden vullen elkaar goed aan, want altijd wanneer zij zonder na te denken vooruit wil 

stormen kan hij haar op de gevolgen van haar daden opmerkzaam maken. Er komt beweging in de 

partnerschap, die wint aan inhoud omdat hij meestal haar dadendrang kan beantwoorden en zich ook 

wel eens laat meeslepen. U zou samen veel kunnen bereiken, want samen bezit u de combinatie van 

moed en overleg en dat helpt bij alle dingen die u onderneemt. Waarschijnlijk produceert hij de ideeën, 

terwijl zij de nodige energie heeft om de verwerkelijking daarvan in gang te zetten.

Zijn Mercurius in sextiel-aspect met haar Neptunus
� � /",)%##%% �& * 
 � +"#!%#,%% �&

De logica van de man verbindt zichzelf harmonisch met de fantasie van de vrouwelijke partner. 

Waarschijnlijk komt hij door haar op veel nieuwe ideeën, omdat hij het eindelijk waagt om af en toe van 

de traditionele paden af te wijken en ook eens zijn intuïtie te vertrouwen. Zij wordt door hem met de 

praktische alledaagse problemen geconfronteerd, waardoor zij veel kan leren en de wereld 

misschien wat realistischer gaat beschouwen. Voor hen beiden betekent dit aspect winst: zij schoolt 

haar logische verstand en haar intellectuele talenten, en hij wordt geestelijk meer open en beoordeelt 

de situatie niet meer alleen volgens cijfers en feiten.

Zijn Venus in sextiel-aspect met haar Zon
� �.)"./%)+%% �& * � �.."#)%!.%% �&

Op de een of andere manier zal de vrouwelijke partner zich verplicht voelen om in deze relatie te 

domineren; dat zal zij graag doen omdat zij zo haar mannelijke partner de mogelijkheid geeft om zich 

op creatieve wijze te ontplooien. Dat zou een van zijn innigste wensen moeten zijn en hij zal haar met 

tederheden bedanken, waarbij hij tamelijk nauwkeurig weet wat zij op dit gebied wenst. Hij is in staat 

om de ontwikkeling van haar persoonlijkheid met zijn gehele creativiteit te stimuleren. Daar in relaties 

dikwijls de mogelijkheid bestaat dat men elkaar ziet als vader- of moederfiguur zou u moeten nagaan 

of dat ook bij u het geval is, en als dat zo mocht zijn zou u moeten beginnen om dit op een positieve 

manier te verwerken. De harmonische aard van dit aspect is heel goed geschikt voor het aanpakken 

van dergelijke diep liggende conflicten; vooropgesteld natuurlijk dat de wens daartoe, evenals dit 

conflict, aanwezig is.
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Zijn Venus in sextiel-aspect met haar Venus
� �.)"./%)+%% �& * � �.,"# % (%% �&

Dit is een aangenaam aspect dat voor harmonie en begrip zorgt, want beiden voelen of ervaren 

ongeveer hetzelfde. Zij kunnen gemakkelijk op elkaar vertrouwen en niets houdt hen tegen om hun 

emoties te tonen en van harte te geven. Ook stijl en smaak van beide partners passen goed bij elkaar; 

daarom zou er ook geen ruzie van komen wanneer er iets voor de woonkamer gekocht moet worden. 

U zou samen gelukkig kunnen worden wanneer er geen andere, uitdagende, aspecten zijn die dat 

tegenspreken.

Zijn Venus in driehoek-aspect met haar Mars
� �.)"./%)+%% �& ' � � ("##%)$%% �&

De mannelijke partner kan goed met de energie van zijn vrouw omgaan, en heeft er ook niets op tegen 

wanneer zij eens zegt wat er moet gebeuren. Zij is waarschijnlijk actiever en moediger dan hij; toch 

functioneert de relatie goed, omdat zij aan zijn behoeften tegemoet kan komen en ook wel graag eens 

bij de kachel zit. Misschien stimuleert zij hem om aan zijn kunstzinnige neigingen toe te geven, terwijl 

hij haar er toe kan brengen om ook eens te herademen en de dingen op zich af te laten komen.

Zijn Venus in driehoek-aspect met haar Saturnus
� �.)"./%)+%% �& ' � �.!"#,%!,%% �&

Hij is er gelukkig mee dat hij op zijn vrouwelijke partner kan vertrouwen wanneer er verstandige 

beslissingen moeten worden genomen. Zij heeft er geen moeite mee om op hem af te gaan en zijn 

gevoelens te respecteren, want de sympathie die zij ontvangt geeft haar veel kracht. Met haar aan 

zijn zijde kan hij zijn gevoelens uiten en zich ook eens kwetsbaar tonen. Haar leven wint door hem 

aan vreugde en rust. U zou een stabiele en door vertrouwen gekenmerkte relatie kunnen leiden, 

wanneer andere factoren in de horoscoop dat niet tegenspreken.

Zijn Mars in vierkant-aspect met haar Mars
� � $". % .%% �& 0 � � ("##%)$%% �&

De vormen van uw beider energie harmoniëren niet met elkaar, waardoor er dikwijls moeilijkheden 

zouden kunnen zijn. Het is alsof u verschillende brandstof getankt hebt, waardoor beiden volledig 

anders door het leven gaan. Mogelijk komt het tot oncontroleerbare agressie en ruzies, waarbij 

niemand de noodrem weet te vinden. Beiden hebben het gevoel dat zij alle zeilen moeten bijzetten om 

tegen de ander opgewassen te zijn; waarschijnlijk lijkt het heel veel op een concurrentiestrijd. 

Voordat u verder uw energie verspilt, zou u beter eens helder kunnen nadenken over uw verdere 

gezamenlijke toekomst.

Zijn Mars in vierkant-aspect met haar Neptunus
� � $". % .%% �& 0 
 � +"#!%#,%% �&

Vielleicht verwirrt sie ihn so sehr, daß er all seine Kraft aufwendet, um sie zu verstehen und zu 

beeindrucken, was aber nicht sehr erfolgversprechend ist. Er könnte seine Energien damit 

verschwenden, ihren Geheimnissen auf die Spur zu kommen, denn sie wirkt schon sehr anziehend 

auf ihn und regt seine Phantasie an. Sie kommt mit seinem Elan und seinem Mut nicht zurecht und 

empfindet ihn vielleicht als etwas grob und ungeschliffen. Auch kann sie nicht akzeptieren, daß er 

das Heft in die Hand nehmen und sie aus ihrer Traumwelt herausholen will. Wenn die Beziehung 

Bestand haben soll, muß sie lernen, sich auf seinen Realitätssinn zu verlassen, während er auf ihre 
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Sensibilität Rücksicht nehmen muß.

Zijn Jupiter in vierkant-aspect met haar Zon
� �.)" /%#)%% �& 0 � �.."#)%!.%% �&

In negatieve zin zou bij dit aspect de vrouwelijke partner zich door haar mannelijke partner onderdrukt 

kunnen voelen. Met zijn drang naar verruiming kan hij echter ook haar leven verrijken. Hier komt het er 

sterk op aan hoe welwillend hij tegenover haar is ingesteld. Na enige tijd ontstaan er mogelijk 

fundamentele verschillen, wanneer de vraag zich voordoet hoe aan een gezamenlijk leven in de 

huidige maatschappijvormen vorm zou moeten worden gegeven. Wanneer beiden elkaar in dit conflict 

niet te lijf gaan en elkaar individuele vrijheid en onafhankelijkheid toestaan, dan zou de relatie op een 

creatieve wijze kunnen voortbestaan. Gezamenlijke activiteiten en doelstellingen doen het overige om 

een vaste basis van deze twee-eenheid te vormen.

Zijn Jupiter in vierkant-aspect met haar Venus
� �.)" /%#)%% �& 0 � �.,"# % (%% �&

Zij zal het moeilijk krijgen om haar mannelijke partner werkelijk voor zich te winnen, want hij wordt al 

snel bang voor zijn onafhankelijkheid, en hij vreest dat hij voor liefde en geborgenheid al zijn vrijheden 

zal moeten inleveren. Mogelijk betekenen haar tederheden voor hem niet zoveel als zij zou willen. De 

uitdaging voor haar bestaat er dan in om hem niet in te perken en om desondanks van hem te krijgen 

wat zij van deze relatie verwacht. Hij zou aanmerkingen kunnen maken op een zekere geestelijke 

onbeweeglijkheid die hij in haar ziet, en bij hem ontbreekt mogelijk tolerantie en een liberale 

wereldbeschouwing in de gesprekken met haar. De kansen voor een samenleven op harmonische 

wijze zouden verhoogd kunnen worden wanneer zij iets voor haar verdere ontwikkeling zou doen en 

op zijn ideeën zou ingaan.

Zijn Jupiter in vierkant-aspect met haar Saturnus
� �.)" /%#)%% �& 0 � �.!"#,%!,%% �&

Mogelijk zijn de gedachten van hem al te vrij en vooruitstrevend om van haar bijval te kunnen krijgen. 

In de relatie botsen zijn expansiedrang met haar bewustzijn van traditie, zodat daaruit enige wrijving 

zou kunnen ontstaan. Wanneer beiden naar elkaar zouden luisteren, zouden zij veel van elkaar 

kunnen leren en elkaar ook goed aanvullen. Het probleem is alleen dat geen van beiden van zijn sokkel 

af wil komen, en dat beiden hun mening voor de enig juiste waarheid houden. Wanneer de relatie 

duurzaam zou moeten zijn, moet hij haar grenzen accepteren en zijn best doen om ook de 

verantwoordelijkheid voor zijn daden te nemen; en het zou haar goed doen om ook eens van de 

aangename kanten van het leven te genieten en niet altijd alles zo serieus te nemen.

Zijn Saturnus in sextiel-aspect met haar Mercurius
� � .",!% (%% �& * � �  ".,%) %% �&

Hij bezit genoeg verstand en uithoudingsvermogen om de gedachten van zijn vrouwelijke partner in 

succesvolle banen te leiden. Zij voelt zich prettig bij hem, want hij verleent haar stabiliteit waardoor zij 

geestelijk goed kan werken. Misschien prikkelt zij zijn gedachtewereld, zodat hij zich vrijer met enkele 

thema’s bezig kan houden. Met dit aspect zouden er in deze relatie nauwelijks overijlde beslissingen 

moeten voorkomen.
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Zijn Uranus in conjunctie met haar Zon
	 �.#"! %.,%% �& - � �.."#)%!.%% �&

Beslissend bij dit aspect is de flexibiliteit van de partner en anderzijds haar visie over de relatie. 

Wanneer zij met hem samen wil zijn, moet zij leren omgaan  met zijn onberekenbaarheid. Zij moet 

bedacht zijn op de aard van de verrassingen die hij voor haar in petto heeft. Brengt hij liefdevolle 

dingen in de relatie die hij plotseling tevoorschijn brengt, of moet zij telkens weer naar de bank om de 

rekening aan te vullen die hij heeft geplunderd? Zo extreem hoeft het niet altijd te zijn, maar hiermee 

wordt duidelijk hoever het spectrum van de gebeurtenissen kan strekken. Wanneer haar iets niet zint, 

zou zij de poging moeten wagen om haar zin door te zetten en niets over haar kant te laten gaan. In 

hoeverre er mogelijkheden zijn om deze kans op verrassingen met humor tegemoet te treden, kan men 

nagaan aan de hand van andere harmonische aspecten die in deze partnerschapshoroscoop 

voorkomen. Beiden zouden een gezamenlijk doel moeten stellen waardoor de energieke rijkdom aan 

ideeën van de mannelijke partner in creatieve banen wordt geleid. Dat zou heel belangrijk kunnen zijn, 

omdat anders weliswaar sprake is van immense activiteit, maar de relatie labiel kan zijn.

Zijn Uranus in conjunctie met haar Venus
	 �.#"! %.,%% �& - � �.,"# % (%% �&

U bent waarschijnlijk snel op elkaar verliefd geworden, vooral bij hem zou er meteen een vonk 

overgeslagen kunnen zijn. Zij houdt van zijn spontaniteit en zoekt waarschijnlijk niet echt zekerheid in 

deze relatie, want daar zou het hier aan kunnen ontbreken. Toch kunnen beiden elkaar inspireren en 

een heel mooie tijd met elkaar doorbrengen. Zij heeft er geen moeite mee om haar gevoelens openlijk 

te tonen en daardoor harmonie in de partnerschap te brengen. Zijn sprankelende en originele aard 

vindt zij heel aantrekkelijk, en het doet hem goed om deze bevestiging te ontvangen. Waarschijnlijk 

krijgt verveling nauwelijks een kans, en kunnen beiden zich goedgehumeurd en optimistisch met 

elkaar bezighouden.

Zijn Uranus in sextiel-aspect met haar Mars
	 �.#"! %.,%% �& * � � ("##%)$%% �&

Zijn onberekenbaarheid vindt zij een uitdaging om haar totale energie te bewijzen. Zij houdt niet op met 

proberen om hem voor zich te winnen, hoewel zij er nooit zeker van kan zijn dat haar dat ooit zal 

lukken. Zijn rijkdom aan ideeën en haar dadendrang kunnen er voor zorgen dat beiden eerzuchtige 

doelen nastreven. Zij hoeft er alleen maar in te berusten dat zij hem altijd zijn vrijheid moet gunnen, en 

dat hij heel goed weet goed voor hemzelf is; toch zou zij daar niet veel moeite mee moeten hebben, 

want juist deze uitstraling maakt hem voor haar aantrekkelijk.

Zijn Uranus in oppositie met haar Saturnus
	 �.#"! %.,%% �& 1 � �.!"#,%!,%% �&

De vrouw zal enkele belangrijke ervaringen opdoen door het samenzijn met haar mannelijke partner, 

ook wanneer deze niet altijd pijnloos zullen zijn. Eerst zal zij proberen om hem haar 

levensbeschouwing uit te duiden en hem voor zichzelf te bezitten, maar daarmee zal zij niet ver 

komen. Hij zal nooit zijn vrijheid opgeven en hij zoekt in de partnerschap een opwindende 

wisselwerking, maar geen veilige haven. Dat laat haar natuurlijk niet koud, en wanneer zij haar lessen 

geleerd heeft zal zij zich hopelijk met zijn ideeën bezig houden. Zij zou door hem gestimuleerd kunnen 

worden om de nodige correcties in haar leven door te voeren; hoewel het haar waarschijnlijk moeite 

kost om haar oude gedrag over boord te werpen. Hij zal gaan inzien dat bestendigheid en 

uithoudingsvermogen nuttige kwaliteiten zijn, die ook hem verder kunnen brengen. Zou u samen op 

weg gaan, dan zullen in uw partnerschap verleden en toekomst elkaar ontmoeten.
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Zijn Neptunus in vierkant-aspect met haar Venus

 �.$",)%.(%% �& 0 � �.,"# % (%% �&

Op hem zal zij maar moeilijk vat krijgen, en ondanks het inzetten van al haar liefde en tederheid zal zij 

wel nooit het gevoel krijgen dat zij hem begrijpt en op hem aan kan. Mogelijk is hij op haar sympathie 

aangewezen omdat hij niet in zijn eentje kan leven. Hij zou haar zo in verwarring kunnen brengen, dat 

zij aan haar gevoelens twijfelt en zich afvraagt wat zij eigenlijk in haar relatie met hem zoekt. Ook 

wanneer zij haar heel aantrekkelijk vindt kan zij nooit van hem op aan, en dezelfde dingen dromen als 

hij. Hij voelt zich onzeker en gelooft misschien niet in haar liefde, en zo is tenslotte alles verward en 

onduidelijk. U zou het duidelijk onder woorden moeten brengen en ook eens bij uw verstand te rade 

gaan wanneer u er niet meer uitkomt.

Zijn Neptunus in vierkant-aspect met haar Saturnus

 �.$",)%.(%% �& 0 � �.!"#,%!,%% �&

Er zouden misverstanden kunnen ontstaan omdat u gevaar loopt om gewoon elkaar voorbij te praten. 

Het is alsof beide partners een andere taal spreken. Zij praat over structuur, gevoelens en traditie, 

terwijl hij over zijn dromen, gevoelens en fantasieën vertelt. Waarschijnlijk zou hij goed iemand kunnen 

gebruiken die hem wat realiteitsbesef en zelfdiscipline bijbrengt; toch vindt zij meestal de juiste toon 

niet en benadert zij hem niet invoelend genoeg. Dat kan hem afschrikken, en uiteindelijk vindt hij haar 

misschien gevoelsarm en bekrompen. Wanneer hij probeert om haar de eigen innerlijke wereld te laten 

zien, reageert zij verward en bang om haar principes op het spel te moeten zetten. U zou elkaar als 

een uitdaging moeten beschouwen, die vreedzaam moet worden aangepakt.

Zijn Neptunus in sextiel-aspect met haar Uranus

 �.$",)%.(%% �& * 	 �./"!+%,)%% �&

Ook wanneer zij haar mannelijke partner soms wat overdreven toeschijnt, kan hij toch veel met haar 

plotselinge impulsen aanvangen en er misschien zelfs vorm aan geven in kunstzinnig opzicht. Hij 

zorgt voor creativiteit, fantasie en gevoel in de relatie, terwijl zij spontaniteit en originele gedachten 

meebrengt. Beiden leren graag van elkaar, zodat deze relatie voor beiden een verrijking betekent. Zij 

kunnen zowel intellectueel communiceren als samen wegdromen, en dat brengt veel afwisseling in 

deze partnerschap. U zou een gezamenlijk zinvol project moeten vinden, waarin u uw rijkdom aan 

ideeën kwijt zou kunnen.

Zijn Pluto in conjunctie met haar Uranus
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In deze partnerschap zal het een en ander gebeuren, want beiden zijn uit op verandering en stellen 

zich er niet mee tevreden om alleen hun schaapjes op het droge te brengen. U zult opwindende 

discussies voeren en gezamenlijk ook de kracht hebben om uw ideeën te realiseren. Zij leidt hem in 

een constructieve richting, die aan zijn leven weer zin zal verlenen. Door haar ervaart hij dat men 

zich ook op positieve doelen kan richten, wanneer men maar over de wil en de energie beschikt om 

met achterhaalde tradities te breken. Waarschijnlijk leidt u een onconventioneel leven en maakt u zich 

niet druk om het commentaar van uw omgeving. Uw denken houdt zich bezig met de toekomst, en u 

ontdekt wat een sociaal geweten inhoudt.
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