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Aspektit astrologisella kartalla
Astrologiassa kahden planeetan tai muun kartan pisteen välistä kulmaa sanotaan aspektiksi.
Astrologinen kartta on kokonaisuudessaan 360°. Kartantekijöiden välisiä kulmia mitataan
katsomalla mikä asteluku näitä erottaa. Planeettojen välinen kulma on aina se lyhyempi
välimatka.
Astrologiassa aspektina pidetään vain tiettyjä asteeroja, useimmiten tasalukuja kuten 60 tai 90
astetta. Orbiksi kutsutaan sitä vaihteluväliä, kuinka paljon aspektin etäisyys saa heittää tasa
asteisesta kulmasta. Auringolle ja Kuulle sallitaan isompi orbi, mutta ulkoplaneetoille Uranukselle,
Neptunukselle ja Plutolle vain pari astetta. Esimerkiksi jos Aurinko on 25° Kaksosia ja Merkurius
1° Rapua, on näiden välillä 6 astetta. Huomaa, että kukin astrologinen merkki kattaa aina 30°
karttaympyrästä. Esimerkin planeetat ovat aspektissa toisiinsa. Mutta jos samoissa asteissa
olisikin Pluto ja Jupiter, ei kuuden asteen asteeroa tässä tapauksessa pidetä aspektina.
Mitä aspektit sitten tarkoittavat kartalla? Planeettojen välisistä kulmista katsotaan mikä vaikuttaa
mihinkin, kuka leikkii kenenkin kanssa ja kuinka hyvin yhteispeli sujuu. Kulmat jaotellaan karkeasti
haastaviin ja helppoihin, mutta riippuu paljon kulmaa tekevien planeettojen omista energioista,
mikä on lopputulos.

Yhtymä
Kaksi planeettaa samassa asteessa tai lyhyen etäisyyden päässä toisistaan. Yhtymä kuvaa
planeettojen energian sulautumista yhteen. Kartalla yhtymä osoittaa voimakohtaa, dynamiikkaa ja
toiminnallisuutta. Planeettojen omista luonteista riippuen yhtymä voi olla helppo tai jännitteinen.
Merkurius mukautuu neutraalina minkä tahansa toisen planeetan voiman mukaan, mutta
esimerkiksi Mars ja Saturnus yhdessä ovat haasteellisempia. Perinteisessä astrologiassa minkä
tahansa taivaankappaleen yhtymä Aurinkoon luetaan tämän toisen tekijän haitaksi, sillä tällöin
Auringon voimakas oma energia polttaa toisen planeetan energian käyttökelvottomaksi. Olen
kuitenkin käytännössä havainnut, että esimerkiksi AurinkoVenus ihmisten luonteessa on
rakastettavuutta ja ystävällisyyttä.

Sekstiili
Planeetat ovat 60° päässä toisistaan. Tämä on niin helppo aspekti, että se jää siksi usein
toteuttamatta. Sekstiili on suloinen ja hurmaava, luovuutta edistävä ja vähän onnekaskin. Tämä
aspekti vaatii omien potentiaalien tiedostamista ja ponnistelua kohti valittua päämäärää, mutta
hyödynnettynä sillä on mahdollisuus tuoda elämään helpotusta, osaamista ja täyttymystä.

Neliö
Planeettojen etäisyys on 90° toisistaan. Neliön dilemmaa kuvataan jopa hyvän ja pahan
taisteluksi. Tämä aspekti kuvastaa haasteita, esteitä ja sisäisiä jännitteitä. Neliön hyviä puolia
ovat sen energisyys ja toiminnallisuus, sillä ristiriidat on pakko ratkaista ja vaihtoehdoista valittava
oikea. Neliön aktiivinen prosessi on jatkuva, mutta usein aika turhauttava. Neliöaspekteissa on
aina opittavaa.

Kolmio
Planeetat ovat 120° etäisyydellä eli kuuluvat samaan elementtiin. Kolmio luetaan suotuisiin
kulmiin, sillä yleensä energiat virtaavat hyvin planeettojen välillä tässä asteetäisyydessä. Kolmio
edustaa hyvää oloa, tyytyväisyyttä, tasapainoa ja nautintoa. Sen luonne on hyvin positiivinen.
Kolmioissa pätee sääntö liika on liikaa, sillä monta kolmiota vähentää aktiivisuutta ja jättää
tyytymään vallitsevaan, suoraan sanoen laiskistuttaa.

Kvinkunssi
Usein tämä 150° kulma lasketaan pikkuaspekteihin, joilla ei ole kokonaisuuden kannalta
merkitystä. Itse olen voimakkaasti eri mieltä. Kvinkunsseja on kahta lajia, toiset erittäin haastavia
ja toisetkin haasteellisia, mutta helpommin työstettäviä. Jos toinen planeetoista sijaitsee
kiinteässä merkissä (härkä, leijona, skorpioni ja vesimies) on aspekti haastavampi.
Kvinkunssin juju on siinä, että planeettojen välillä ei ole elementin tai laadun kautta mitään
yhteistä. Hyvin usein kvinkunssi on piilevä, eli ongelman olemassaoloa ei oikein itsekään
tiedosta. Se on kuin kivi kengässä, se harmittaa mutta sitä pitää pikkujuttuna, ja yhtäkkiä se onkin
hangannut reiän jalkaan ja kenkään. Olisi ollut helpompaa nakata murikka ajoissa ulos, eikö
totta? Kvinkunssi kysyy ongelmanratkaisussa tiedostamista, joustavuutta ja tilanteen
uudelleenarviointia ennakkoluulottomasti.

Oppositio
Vastakkaisuusaspektissa planeetat ovat vastapäätä toisiaan kartalla, täydenkuun asetelmassa.
Tämä on ihmissuhdeaspekti, jossa on kyse ääripäiden välisestä tiedonvälityksestä ja
kompromisseista. Oppositiossa otetaan vastaan ulkopuolisia vaikutteita ja projisoidaan omaan
itseä toisiin. Oppositiossa pyritään tasapainoon, mutta se tapahtuu vaihteluiden ja yllättävien
keikautusten kautta. Vastakkaisuus ei ole välttämättä käytännössä niin hankala kuin miksi se
usein mielletään, koska planeetat sijaitsevat tässä aspektissa vastamerkeissään, jotka sisältävät
aina hitusen samaa teemaa toistensa kanssa.

