ASPEKTIT
Aspekti on kahden tai useamman planeetan tms. välinen kulma eli suhde.
Se kertoo planeettojen välisestä keskinäisestä suhteesta.
Joka heijastuu ihmisen sisäisiin ja ulkoisiin energioihin.
Kaikki aspektit ovat osa sielun suunnitelmaa.
Niillä on tarkoitus kertoa meille jotain.
Se voi olla palkkio jostain, minkä olemme tehneet oikein.
Tai se voi myös olla jotain, minkä olemme tehneet väärin, tai jättäneet kesken/tekemättä.
Se voi olla myös jotain, mihin meidän on tarkoitus paneutua, erityisesti jos planeetta peräytyy.
Kun olemme riittävästi paneutuneet peräytyvän planeetan energioihin tai haastaviin aspekteihin,
niin niistä kasvaa meidän vomavaramme.
Silloin ne kääntyy palkitseviksi energioiksi.
Yleensä tämä tapahtuu kypsemmällä iällä, n. 40v.?
Kun tarkastellaan jotain aspektia,
on hyvä katsoa onko se osa jotain suurkuviota tms. konstellaatiota tai aspekti-yhdistelmää.
On myös tärkeä huomioida samalla merkit ja huoneet.
Myös siinä onko aspekti avautuva vai sulkeutuva on oma merkityksensä.
Se on asia mihin nykyinen astrologia kiinnittää liian vähän huomiota.
Eräs tapa hahmottaa asia on, että avautuva aspekti on jo hankittu kokemus.
Sulkeutuvan aspektin kohdalla kokemusta ei vielä ole.
Sulkeutuva on intensiivisempi.
Numerologia liittyy läheisesti aspekti-oppiin.
Se on myös henkinen/okkultinen tiede, joka tutkii numeroiden värähtelyä.
Molemmat tieteet liittyvät läheisesti toisiinsa, ja ovat osa muinaista Atlantilaista viisautta.
Astrologisen kartan ympyrä on 360 astetta.
1
Kun se jaetaan 1, niin luonnollisesti siitä saadaan 360, eli käytännössä 0 astetta aspektina.
Se tarkoittaa että, kaksi tai useampi planeetta tms. on samassa kohtaa kartalla.
Aspektin nimi on yhtymä.
Energiana se on hyvin voimakas ja intensiivinen.
Paljon riippuu planeettojen luonteesta, kuinka ne toimii yhdessä.

Yleensä voidaan ajatella että jos ihmisellä on paljon yhtymiä, niin hän tarvitsee poweria elämäänsä.
Ykkösessä voi olla Auringon tai Marsin energiaa ihmisestä riippuen.
2
Kaksi jakaa kartan puoliksi eli 180 astetta.
Oppositio on silloin kun kaksi tai useampi planeetta tms. on kartan vastakkaisilla puolilla.
Energia on silloin hajallaan, joka vaatii yhdistämistä.
Jos kartalla on paljon oppositioita,
niin silloin opetellaan laajakatseisuutta ja vastakkaiden asioiden huomioon ottamista.
Sekä tasapainon löytämistä niiden välille.
2 on Kuun luku.
3
Kolmella jaettuna saadaan 120 astetta eli kolmio.
Se on helppo aspekti.
Silloin jokin asia sujuu helposti.
Tosin monet kolmiot kartalla voi passivoida ja laiskistuttaa,
koska elämä sujuu helposti ilman ponnisteluita.
Voidaan ajatella että se on palkkio, minkä olemme tehneet oikein aikaisemmin.
Kolmiot kertoo luovuudesta ja lahjoista.
Ihmisestä riippuu hyödyntääkö hän mahdollisuuksiaan.
3 on Jupiterin luku, johon liittyy laajuus ja elämänpiirin laajentaminen.
4
Neljällä jaettuna saadaan 90 astetta eli neliö.
Se on haastava aspekti, joka pakottaa paneutumaan johonkin.
Se ei päästä helpolla, kertoen meidän haasteista joita elämä tarjoaa.
Monet neliöt kartalla voi viitata asioihin, joita olemme välttäneet aikaisemmin.
Kun haastamme itsemme elämän vaikeuksien keskellä kohtaamaan kovan realismin,
niin hiljalleen saavutamme voiman ja tehokkuuden toteuttaa asioita elämässämme.
Neliö-ihmiset saavat elämässä eniten aikaiseksi,
mikäli voittavat haasteensa, eivätkä vaivu synkkyyteen.
Koska he joutuvat taistelemaan läpi elämän ja selviytymään.
4 on maan luku.
Siinä voi olla myös Uranus vaikutusta joillakin.

Nämä neljä aspektia ovat ns. pää-aspekteja.
Loput ovat pikku-aspekteja, joiden merkitys koetaan pienempänä.
Niillä on oma merkityksensä ja erityis-sanomansa.
5
Viidellä jaettuna saadaan 72 astetta eli kvintiili.
Käytetään myös sen kerrannaista 144 astetta.
Aspekti liittyy läheisesti Merkuriuksen energioihin.
Avainsanoja:
luovuus, vapaus, tieto, lahjat, mieli, halu, yksilöllisyys, 5 aistia, tutkiminen, uteliaisuus,
kokeilunhalu, vilkkaus, levottomuus, aistillisuus, seksuaalinen viehätysvoima, eroottinen toiminta
Toimii silloin kun ihminen vapautuu ympäristön odotuksista
ja pyrkii ilmaisemaan syvintä sisäistä näkemystään.
5 on ihmisen luku, jota myös pentagrammi on.
6
Kuudella jaettuna saadaan 60 astetta eli kuutio tai sekstiili.
Usein sitä pidetään myös pää-aspektina.
Se on kolmion lailla helppo aspekti.
Normaalisti se yhdistää tulen ja ilman tai maan ja veden energiat,
jotka toimivat hedelmällisellä tavalla yhdessä toisiaan tukien.
6 on lähellä Venuksen energioita,
jotka kertovat luovuudesta, lahjoista, kauneuden tajusta, humaaniudesta ja harmoniasta.
7
Seitsemällä jaetaan niin saadaan 51,25 astetta eli septiili.
Käytetään myös sen kerrannaisia 102,50 ja 154,15.
Tämä on ensimmäinen murtoluku ja siksi energia on hyvin irrationaalinen, tiedostamaton.
Avainsanoja:
henkisyys, psyykkisyys, mystisyys, sielukkuus, sisäinen viisaus, intuitio, okkultinen, syvällinen,
rauhallinen, pinnan alainen, erikoistuva, henkinen tutkija, inspiraatio, normien vastainen, kohtalon
omainen, itseään kieltävä, psykologiset kompleksit, sublimoi sexualisuuttaan.
Kheiron sekä transplaneetat edustaa samantyylistä energiaa seiskan kanssa.

8
Kahdeksalla jaettuna saadaan 45 astetta, joka on neliön puolikas eli puolineliö.
Käytetään myös kerrannaista 135 astetta.
Se on neliön lailla haastava aspekti.
Sen energiat ovat enemmän tiedostamattomia, sisäisempiä ja siksi vaikeammin tunnistettavia.
Avainsanoja:
realismi, käytännöllisyys, konkreettisuus, perinpohjaisuus, lujuus, sitkeys, levottomuus,
jännitteinen, rauhaton, muutosvastainen, päämääratietoinen, sopeutumaton, kompromissivastainen,
turhautuminen jne.
Juha Mieto-aspekti,joka ei toimi miedosti.
Saturnus on samaa energiaa.
Myös suomen kansanluonteesta löytyy paljon samaa energiaa, etenkin vanhan polven ihmisistä.
9
Yhdeksällä jaettuna saadaan 40 astetta eli noviili.
Käytetään myös kerrannaisia 80 ja 160 astetta.
Avainsanoja:
henkisyys, jalous, herkkyys, pehmeys, luonnollisuus, avoimmuus, luottamus, viattomuus,
epäitsekkyys, auttamishalu, palvelu, uhrautuminen, elämän ymmärrys, henkinen kasvu, psyykkiset
ja mediaaliset kyvyt, hedelmällisyys, valaistuminen, kosminen tajunta, kristustietoisuus. Noviiliihmisen persoonallisuus/ego ei pyri esille.
Sopii hyvin esim. kanavointiin, meedio yms.
Ceres ilmentää samantapaista energiaa, myös Neptunuksessa on jotain piirteitä.
10
Kymmenellä jaettuna saadaan 36 astetta eli desiili.
Käytetään myös kerrannaista 108 astetta.
Kuuluu kvintiili-aspekteihin.
Tulkinnallisesti samat kuin kvintiileillä,
mutta kertoo vielä erikoistuneimmista kyvyistä ja lahjoista.
Esim. jonkin erityisalan huippuosaaja.

11
Yhdellätoista jaettuna on Undesiili.
Astelukuna 32,43 sekä kerrannaiset 65,26 – 98,09 - 130,52 ja 163,35.
Aspekti on tuntematon eikä sitä käytetä perinteisessä astrologiassa.
Eikä tietoakaan löydy sen luonteesta.
Se on septiilin lailla murtolukuinen ja voidaan olettaa sen energian myös olevan irrationaalinen,
osin tiedostamaton.
11 on numerologiassa mestariluku, jolla on jokin korkeampi energia/sanoma.
Se voidaan alentaa kakkoseksi, jolloin siitä tulee eräänlainen parisuhdeluku.
11 pitää sisällään kaksi ykköstä,
kuten parisuhteessa on kaksi yksilöä, jotka yrittävät löytää yhteisen sävelen.
Ja muodostaen yhteisen kombinaation oppiakseen yhdistämään omat energiat kumppanin
energioihin.
Osittain suhteen energiat toimii myös tiedostamattomalla tasolla.
Sama idea voidaan nähdä myös yksilön kartalla.
Aspekti kuvastaa tiedostamattomia energioita, jotka pitää oppia yhdistämään.
Löytämään tasapaino mahdollisten sisäisten ristiriitojen kautta.
Onnistuessaan aspekti tarjoaa runsaasti voimaa ja energiaa yhtymän lailla.
Numerologiassa mestariluvut eivät suoraan ole helppoja,
joten voidaan olettaa aspektin vaativan paljon sisäistä työtä itsensä kanssa.
Eri puolien yhdistäminen;
ulkoinen/sisäinen, alempi/ylempi, idealistinen/käytännöllinen, vapaudenhalu/sitoutumisen tarve jne.
11 avulla tulee yhdistää asiat, jotka ensisilmäyksellä näyttää mahdottomalta yhdistää.
Avainsanoja:
intuitio, innostus, psyykkisyys, henkinen ja psykologinen kasvu, okkulttinen, analyyttinen, taide,
luovuus, filosofia, mielikuvitus, haaveilija, yliherkkyys, valaistunut, epäkäytännöllinen,
tietoisuuden laajentaminen, mielikuvituksen tuominen käytännön tasolle, tressi, epävakaus,
epämääräisyys, valinnan vaikeus, päättämättömyys jne.
Undesiili-aspekteja on viisi, ja voidaan ajatella että jokainen niistä poikkeaa hieman toisistaan,
riippuen kerrannaisen määrästä.
32,43 on henkilökohtaisin ja intensiivisin, kertoen henkilön omista ominaisuuksista.
65,26 on kahden kerrannainen
ja voidaan ajatella että se kuvastaa parisuhteen teemaa ihmisen elämässä.
Jolloin ihminen opettelee yhdistämään omat energiansa kumppanin energioiden kanssa.

98,09 on kolmen kerrannainen ja sen voisi ajatella liittyvän luovuuden teemaan, idealismiin jne.
130,52 on neljän kerrannainen ja se saattaisi liittyä käytännön elämän toteuttamiseen jollain lailla.
163,35 on viiden kerranainen ja se voisi liittyä kirjoittamiseen, tiedonvälitykseen ja
kommunikointiin yms.
Marsin ja Neptunuksen energioiden yhdistäminen voisi symboloida undesiilin erikoisuutta
aspektina.
12
Kahdellatoista jaettuna saadaan 30 astetta eli semisekstiili.
Sen kerrannainen on 150 astetta eli kvinkunssi tai inkonjuktio.
Aspektin luonne on sikäli haasteellinen,
koska kyseisten planeettojen laadut ja elementit ovat lähes aina toisilleen vieraat.
Sen takia yhteistyö voi olla hankalaa.
Kaksi erilaista energiaa.
Semisekstiili on sikäli helpompi, koska planeetat ovat viereisissä merkeissä.
Se pitää mahdollisuuden oppia tunnistamaan toisensa.
Ikäänkuin naapuri, joka on erilainen mutta kokemuksen kautta oppii ymmärtämään toista.
Kvinkunssi on sikäli hankala, koska aspektin planeetat eivät kohtaa millään tavalla.
Ne toimivat eri tasoilla ja tavalla.
Kun toinen on esillä niin toinen vetäytyy.
Ikäänkuin ”amerikan serkku” joka on sukua mutta ei koskaan tapaa.
Aspektissa on vahva tiedostamaton puoli.
Hyvä puoli voi olla siinä että, ihminen voi oppia tunnistamaan oman salatun puolensa.
Ja tiedostamaan sen tarpeet.
Se voi liittyä myös terveyteen ja sen tiedostamattomaan puoleen,
joka voi ilmetä piilevänä sairautena.
13
Tredecim on latinaa ja tarkoittaa numeroa 13.
Nro symboloi kuolemaa ja epäonnea.
Amerikassa ei merkitä 13:tta kerrosta, koska lukua pelätään ja kauhistellaan.
Miksi? Koska jos 13 ihmistä kokoontuu keskenään niin uskotaan että joku kuolee.
Kuten kävi Jeesukselle viimmeisellä ehtoollisella.
Salaperäisissä Tarot-korteissa 13. kortti on Kuoleman kortti.
Tarot-korteissa 13. Kuoleman kortti kuvastaa

vertauskuvallista kuolemaa ja sitä seuraavaa uutta elämää.
Jonkin vanhan energian pitää poistua jotta uudelle syntyy tilaa.
”Tuhon” jälkeen tulee aina uusi aamu.
Viittaa yleensä konkreettiseen lopulliseen muutokseen mitä ihminen tarvitsee.
Astrologisesti kortti viittaa Skorpioni/Pluto teemaan.
13 jaollinen aspekti viittaa saman tapaiseen energiaan.
Jos ajatellaan, että kaikki astrologiset teemat kartallamme,
ovat osa sielun suunnitelmaa sekä karmaa,
niin tuomme kokemuksemme sielu-tietoisuuden tasolta aikaisemmista elämistä tähän elämään.
Niin 13 aspekti kuvastaa toimintamalleja, jotka vaatii korjaamista ts. uudelleen arviointia.
Alemman Minän puhdistamista, jotta korkeammalle syntyy tilaa.
Aspekti kehoittaa nostamaan energia-tasomme uudelle ylemmälle tasolle.
Ego-tietoisuuden ”kuolema”. Kehotietoisuudesta ”irtautuminen”.
Kuvastaa kehon ja hengen välistä ristiriitaa ja kamppailua,
josta johtuva kärsimys herättää ihmisen tietoisuuden jostain korkeammasta.
Avainsanoja:
Muutos, itsetutkiskelu, transformaatio, uusi aika/mahdollisuus, ulkoinen/fyysinen uudistuminen,
herääminen.
Vertauskuvallisesti 13. poistuu 12 joukosta, jotta tasapaino säilyy stabiilina eli vakaana.
Historian esimerkkejä esim: Jeesus, Ceasar, Napoleon.
Aakkosissa 13. kirjain on M, jonka numerologinen lukuarvo on 40.
4 ilmentää maata ja materiaa ja 0 kohottaa energian uudelle tasolle.
Symboleita ovat neliö ja risti(E. Haich).
Vertauskuvallisesti ilmentää Jeesuksen oloa ristillä ja kuoleman(aineen) voittamista.
Juhani Nummelan Astrologian käsikirjassa(s.129) on lyhyt maininta aspektista:
13/360 Uusien subjektiivisten mahdollisuuksien etsintä.
Kompleksinen aspekti.
Sen sanotaan liittyvän ihmisen asennoitumiseen kuolemaan, joko henkisesti tai fyysisesti.
Ei ole tutkittu paljon.
Ehkä 13 harmonian avulla saa lisäselvitystä tulevaisuudessa.
Sauli Niinistön nimen lukuarvo numerologiassa on 85, joka voidaan supistaa lukuun 13.
Kyseinen numero kertautuu monta kertaa muutenkin hänen nimessään.
Kuolema on ”hipaissut” häntä useamman kerran.
Vaimon kuolema ja tsunami mm.
Lisäksi 13 aspekteja löytyy 12 kpl, joista jopa 6 Kuun solmujen kanssa.

(Solar Firen asetuksien mukaan)
Eräs tapa hahmottaa kyseinen energia on,
jos ajatellaan astrologista kierrosta, joka on 12 merkkiä.
13. merkki aloittaa uuden kierroksen korkeammalla tasolla spiraalin omaisesti,
vastaten Oinaan merkkiä. (Jukka Viertomantereen idea)
Astronomiassa Aurinkokuntamme kiertää todellisuudessa 13 tähdistön läpi.
13. tähdistö on Käärmeenkantaja.
Joka sijaitsee limittäin Skorpionin tähdistön kanssa Zodiakilla.
Vuosittain Aurinko on suunnilleen 1. - 18.12. Käärmeenkantajan tähdistössä.
Todellisuudessa tähdistöt ovat valtavan laajoja alueita.
Ei voida suoraan sanoa milloin joku alkaa ja toinen päättyy.
Näkisin että Käärmeenkantajan energia sopii hyvin 13 energian kanssa,
koska molempiin liittyy uusiutuminen useiden henkisten prosessien kautta.
Ja molemmat ovat vahvasti sidoksissa ”Uuteen Aikaan”.
Käärmeenkantaja sijaitsee Skorpionin ja Jousimiehen välissä.
Ne merkit yhdistämällä ollaan lähellä Käärmeenkantajan energioita.
Tietyllä tapaa Tulen ja Veden elementin yhdistäminen.
Lisäksi haluaisin antaa ns. viidennen elementin eli Eetterin.
Se on 1. energia materian(aineen, kehon) ”yläpuolella”.
Vaikkakin vahvasti sidoksissa fyysiseen kehoon.
Voidaan sanoa myös Praana eli elämänvoima.
Herkät ihmiset näkevät sen aurana.
Kun karttaympyrä(360) jaetaan 13:lla, saadaan 27 astetta ja 41 minuuttia eli 27,41.
Lisäksi voi käyttää aspektin kerrannaisia.
Näin saadaan 6 eri aspektia.
55,22. 83,03. 110.44. 138,25 ja 166.06
Välillä voi olla että 2 planeettaa voi tehdä useamman aspektin keskenään.
Esim. 55,22 on myös sextiilin(60) rajoissa.
Ja 83,03 on myös väljä neliö(90).
Aspektin orbi 1 aste.
Luulen että nykyaikana hyvin harva(Neitsyt) viitsii näitä käsillä alkaa laskemaan.
Siispä meillä onkin tietokone sitä varten.
Solar Fire astro-ohjelmalla saa myös kyseisen aspektin näkyviin asetuksia muuttamalla.

Kaikki pienet aspektit avaa kartan uudella syvemmällä tasolla, kun on ensin tutkittu perusasiat.
Ja kun tutkimme karttojamme(omaa ja toisten),
kannattaa napata kiinni ensimmäisestä intuitiivisesta oivalluksesta mikä mieleen tulee.
Se usein voi kertoa ”totuuden”. Jos sellaista on olemassa?

