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Aspektai 

• Tarp dviejų planetų susidarantys kampai vadinami aspektais. 

 

• Išskiriami mažoriniai – 0, 60, 90, 120, 180 ir minoriniai – 20, 30, 
36, 40, 45, 72, 80, 100, 108, 135, 144, 150 aspektai. Visi 
minoriniai aspektai jungiami punktyrinėmis linijomis, o 
mažoriniai – ištisinėmis. 

 

• Išskiriami harmoningi aspektai, kurie dažniausiai žymimi 
raudona, įtempti – juoda spalvomis. Konjunkcija (planetų 
susijungimas) žymima mėlyna spalva – ar ji harmoninga, ar 
įtempta, priklauso nuo susijungiančių planetų. 

 

• Dar naudojami kūrybiniai aspektai, žymimi žalia spalva bei 
karminiai aspektai, žymimi pilka spalva. 
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Aspektai 

91º22‘ 

Šiame pavyzdyje 

pažymėti 

kvadrato (90), 

sekstilio (60) ir 

konjunkcijos (0) 

aspektai: 

59º3‘ 1º11‘ 
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Aspektų orbisai 

• Orbisas - tai leidžiama paklaida iki tikslaus aspekto 

(kampo tarp planetų) susidarymo. 

 

• Orbiso dydis kinta priklausomai nuo aspekto svarbumo – 

mažorinių aspektų orbisai didesni nei minorinių aspektų; 

taip pat priklausomai nuo planetos – Saulės ir Mėnulio 

orbisai didžiausi, tolimųjų planetų bei fiktyvių taškų (apie 

juos kitoje temoje) – mažiausi; bei nuo horoskopo tipo – 

gimimo horoskope ir prognostiniame horoskope 

naudojami skirtingi orbisai – pastarajame orbisų vertės 

labai nedidelės.  
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Aspektų orbisai 

• Gimimo horoskopui naudojami orbisai (skirtingi autoriai 

neretai naudoja šiek tiek kitokias orbisų vertes) 
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Aspektų orbisai 

• Prognostiniame horoskope naudojami daug mažesni 

aspektų orbisai. Čia didžiausios orbisų vertės išlieka tik 

Saulei ir Mėnuliui bei mažoriniams aspektams (0, 60, 90, 

120, 180). 
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Aspektai 

• Aspektai gali būti artėjantys arba tolstantys. Jeigu artėjant 

pvz. prie trino aspekto (120), kampas tarp planetų yra 

118º, tai iki tikslaus aspekto susidarymo yra 2º. Toliau 

abiems planetoms judant, jos viena nuo kitos nutolsta 

didesniu nei orbisas dydžiu ir aspekto veikimas nutrūksta. 

 

• Kampo dydis º iki tikslaus aspekto susidarymo žymimas 

tarp <> ženklų: atstumas esant artėjančiam aspektui 

žymimas > 2º <, tolstančiam < 2º >. 

 

• Horoskope artėjančius aspektus galima paryškinti – tai 

padeda lengviau vizualiai išskirti svarbiausius aspektus. 
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Aspektų žymėjimas 
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Aspektų reikšmės 
Įtempti aspektai: 

• Opozicija (180) – įtampa, reikalavimas rinktis, surasti kompromisą 

• Kvadratas (90) – kliūtys, sunkumai, iššūkis 

• Pusiau kvadratas (45) – ne toks stiprus kaip kvadratas 

 

Harmoningi aspektai: 

• Trinas (120) – apsauga, gabumai, lengvumas 

• Sekstilis (60) – galimybės, saviraiška, gerumas 

• Pusiausekstilis (30) – apsauga iš išorės 

 

Priklauso nuo planetų: 

• Konjunkcija (0) – energijos koncentracija, dinamika. Jeigu susijungia 
su marsu, saturnu, uranu, neptūnu, plutonu, lilit (juoduoju mėnuliu) 
arba su pažeista planeta (apie tai kitoje temoje) - konjunkcija įtempta. 

• Kvikonsas (150) – prisitaikymas, perpektyvos, reikalauja permainų. 
Šis aspektas gali būti ir įtemptas, ir harmoningas. 
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Aspektų svarbumas 

• Patys svarbiausi horoskope yra tikslūs aspektai (kampo 

dydis iki tikslaus aspekto susidarymo yra iki 1-2º).  

 

• Artėjantys aspektai svarbesni už tolstančius (Saturnas – 

išimtis). Jeigu aspektas yra tolstantis ir kampo dydis  

> 2º, jis gali ir neturėti įtakos žmogaus charakteriui ar 

prognozuojamam įvykiui. 

 

• Svarbiausi yra mažoriniai aspektai – 0, 60, 90, 120, 150 

ir 180, o ne minoriniai (30, 45, 135), kūrybiniai (36, 72, 

108, 144) ar karminiai (20, 40, 80, 100). 
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Aspektų konfigūracijos 

• Kartais planetos sudarydamos vienos su kitais aspektus, 

susijungia į uždaras konfigūracijas – tai yra labai svarbus 

faktorius horoskope ir būtinai turi būti išnagrinėtas.  

 

• Gali susidaryti įvairios konfigūracijos –Tau kvadratas, 

Didysis kryžius, Likimo pirštas, Vežimas, Sekira, 

Bisekstilis ir t.t. Apie aspektų konfigūracijas skaitykite 

kitoje temoje. 

 
Nuoširdžiausi linkėjimai visiems besidomintiems astrologija! 
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