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Asteroidit ovat eri kokoisia kiven murikoita, joita on tuhansia. Ne ovat jäänteitä ennen muinoin
tuhoutuneesta planeetasta. Mytologia tuntee planeetan nimeltään MALDEK tai JMOJER.
Aikoinaan planeetta oli hieman maata pienempi ja kiertorata oli Marsin ja Jupiterin välissä.
Nykyisin siinä sijaitsee Asteroidit. Tunnetuimmat ja astrologiassa usein käytetyt ovat mm. Ceres,
jonka IAU 2008 ylensi kääpiöplaneetaksi, samalla kun Pluto alennettiin. Muita ovat Pallas, Juno ja
Vesta. Nykyisin astrologiset ohjelmat huomioi myös muita asteroideja. Esim. suosittu ja laaja
nettisivusto Astro.com tarjoaa valtavan määrän astroideja esim. mahdollisesti omalla nimellä.
SolarFire-ohjelma antaa 45 asteroidin sijainnit.
Asteroidien tulkinta: Aina kun planeetta tai asteroidi on löydetty ja annettu yleisesti hyväksytty
nimi, niin astrologit ovat pohtineet mahdollista energiaa uudelle taivaan kappaleelle. Niin silloin on
otettu mytologiset kirjat avuksi ja pyritty tulkitsemaan mahdollista energiaa ja vaikutusta kyseisen
mytologisen tarinan mukaan. Okkultisesti voisi ajatella että kun asteroidi nimetään jonkin myytin
mukaan, niin se saa energiansa kyseisestä myytistä, tarusta jota se alkaa toteuttamaan. Ja sama
toisin sanoen. Myytit ja tarinat usein kertovat vertauskuvallisesti todellista historiallista tapahtumaa.
Asteroidit kantavat sisällään raskaan muiston tuhoutuneesta planeetasta, jonka palasia he ovat. Näin
ollen asteroidien energia pitää sisällään monenlaisia energioita, positiivisesta negatiiviseen ja
kaikkea siltä väliltä. Asteroidien syvällinen tiedostaminen eheyttää paitsi kosmista maailman
kaikkeutta niin myös ihmistä itseään.
Asteroidien yhtymät karttamme akseleihin tai henkilökohtaisiin planeettoihin voimistavat
asteroidien sanomaa elämässämme. Haastavat aspektit voivat kertoa meidän syvistä traumoista niin
tässä kuin edellisissä elämissä. Helpot aspektit toimivat suotuisammin, ja näin ollen mahdollistavat
asteroidien positiivisen energian. Tulimerkeissä sijaitessaan asteroidi edustaa toiminnallista
energiaa. Maamerkeissä toiminta keskittyy käytännön toimintaan ja elämään. Ilmamerkeissä energia
voi olla usein pään sisäistä eli mentaalista. Ja Vesimerkeissä energia on kaikkein sisäisintä ja
herkintä. Kheiron, joka nykyisin kiertää aivan omaa kiertorataansa Saturnuksen ja Uranuksen
välissä, niin on tuhoutuneen planeetan kuu, tai sen jäänne. Planeetan tuhoutuessa se sinkoutui pois
omalta kiertoradaltaan kauemmaksi. Kheiron kantaa sisällään myös traumaa tuhosta.
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