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HOROSKOPET 
nu også i kioskerne

SÅ LYKKEDES DET, efter års fravær, at vende til-
bage til kioskerne. Overraskende mange læsere har
faktisk gennem længere tid givet udtryk for, at de øn-
sker at købe bladet i løssalg. Dette ønske kan vi nu
endelig indfri, og det glæder vi os til.

VI GLÆDER OS også til den sundhedsbrevkasse,
der er under opsejling, og hvor det er astrologien, der
er i fokus i samarbejde med en naturlæge. Bladet har
nu også sider, hvor emnet sundhed behandles, set
med astrologiske briller.

VI FORTSÆTTER SERIEN om den kongelige kar-
ma, hvor den clairvoyante Kirsten Brun er den store
drivkraft. Hun tuner ind på det enkelte medlem af
kongehuset og finder den røde tråd i vedkommendes
karma. I clairvoyancen får Kirsten indsigt i forskellige
inkarnationer, som den kongelige har haft, og herfra
udvælger hun tre inkarnationer, som repræsenterer
denne karma på tydelig vis. Vi analyserer efterfølgen-
de det hele astrologisk. De tidligere livs fødselsdata
får Kirsten også frem via clairvoyance. I dette num-
mer er det prins Joachim og prinsesse Maries tur til at
få spundet den røde tråd – men når der er tale om
royale personer, skulle vi måske overveje at kalde det
for - den blå tråd. Vi bringer her den tredje og sidste
del af serien.

DU KAN I DETTE BLAD også glæde dig til Ove
von Spaeths fyldige beskrivelse af julens mistelten. Ik-
ke mindst historien og baggrunden er spændende.
Det er en blændende artikel, hvor han kan kommer
helt rundt om emnet.

VI HAR OGSÅ GRAVET en tidligere klassiker frem
’Gæt hvem’, hvor man kan vinde fine præmier. Der er
en stor interesse for lidt gætterier, og især humoren i
konkurrencen har fænget. Jeg håber, at det lykkes at
fastholde det humoristiske niveau i fremtiden.

I AASE KÆRGAARDS FASTE SERIE ’Astrologisk
udkigspost’ analyserer hun bl.a. Morten Messer-
schmidts horoskop, og hun har en spændende gen-
nemgang af horoskopet på Franca Viola, den italien-
ske kvinde, som fik afskaffet en lov i Italien vedr. un-
dertrykkelse af voldtægtsofre. Aase Kærgaard bruger i
sine astrologiske analyser bl.a. de 4 nye dværgplane-
ter Eris, Haumea, Makemake og Ceres – meget spæn-
dende hvad disse planeter fortæller, og hvilken dybde
de beriger tolkningen med.

OG SÅ TIL USA. Vi kan jo ikke komme uden om,
at der har været præsidentvalg, så en artikel om Do-
nald Trump har vi selvfølgelig også med. Den hand-
ler om, hvem Donald var, før han blev Trump. I den-
ne artikel er der også lagt vægt på det karmiske aspekt.

I NÆSTE NUMMER kan du glæde dig til et astro-
logisk portræt af kunstneren, Rosamaya Eisner, som
står for tekst og illustration af vores nye, personlige
børnebog, hvor barnet er hovedperson i et eventyr,
og hvor vi har produktudviklet de to varianter af bø-
gerne, så der kan sættes ekstra sider ind, der kan bru-
ges kreativt. Billeder af barnet kan også indsættes,
hvis vi får tilsendt dem som pdf-filer. Kort sagt er bør-
nebøgerne nu blevet meget mere fleksible og kreative.
Vi kan nu levere dem med oversættelser til serbisk,
svensk og engelsk. Nyt i næste nummer er starten på
en serie om erhvervsastrologi, hvor vi ser på A.P.
Møller Mærsk, Novo, Bioforce samt et økologisk ba-
geri, blot for at nævne nogle eksempler. I fremtiden
vil der også blive bragt alment lærestof om astrologi,
som vi håber, vores læsere fatter interesse for.

ENDNU ET NUMMER af Astrologimagasinet
HOROSKOPET er født, glæd dig til at læse det i den-
ne søde juletid.

Glædelig jul og godt nytår 

Af Karl Aage Jensen
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Hold dine foredrag og kurser i AstrologiHuset, Teglværksgade 37, 4.th., 2100 København Ø og få 3 store fordele. 
For en pris af 300 kr. + moms får du: Aktivitetslisten (4.000ekspl.),Horoskopet (3.000 ekspl.) og kommer på internettet og Facebook! 

Ring 36 45 05 45 . mail: inger@astrologi.dk – www.astrologi.dk

AstrologiHusets Denne liste kan hentes gratis 
på www.astrologi.dk

AKTIV ITETSL ISTE
1 .  KVARTAL  2 0 1 7

Astrologisk Selskab
Foredrag, cafeer og astrologisk
meditation
Følg med på opslagstavlen i 
AstrologiHuset og på hjemme-
siden:
www.astrologiskselskab.dk

Astrologisk Museum
Museets bibliotek er åbent første 
og tredje torsdag i hver måned 
kl. 16.00-19.00
www.asmu.dk

Clairvoyant Håndlæsning
v/den islandske håndlæser Sigridur
Arr. Håndlæserskolen
www.sigridur.dk
Ring og bestil tid på
Tlf. 20 84 30 08

Den første onsdag i hver 
måned kl. 19.30
Klarsynsaften
v/John Calmar
Vær opmærksom på, 
at der ikke er klarsyn i januar
Entré: 120 kr. pr. person
2 personer 200 kr. 
Tidsbestilling til clairvoyance og
hypnose
Tlf. 40 93 85 93
www.johncalmar.dk 

Januar 2017

Tirsdag 17/1 kl. 19.00-21.00
De Tre Principper
et liv levet indefra-ud
Foredrag v/Christian Olsen fra 
Inside Out Academy
De tre Principper, Sind, Bevidsthed
og Tanke, som de grundlæggende
elementer bag livsoplevelsen.
Du kan forvente at blive præsente-
ret for nogle tanker, der har poten-
tiale til at bidrage til en væsentlig
forøgelse af din livskvalitet.
http://inside-out.academy/
Tilmelding af hensyn til lokalestør-
relse på: info@inside-out.academy
Tlf. 61 18 43 60
Entré: 50 kr. som også omfatter
C.Olsens bog “Vinduer til en anden
virkelighed”

Fredag 20/1
kl. 19.00-22.30
Lør-søn 21-22/1
kl. 10.00-18.00
Kursus i Reiki-healing I
På blot en weekend lærer du
en healingmetode, der virker
Arr.: Hanne Fritzbøger
www.reiki.dk
hanne@reiki.dk
Tlf. 48 30 13 61
Pris: 2.000 kr. inkl. moms

Februar 2017

Fredag 24/2-2016
kl. 19.00-22.30
Lør-søn 25-26/2
kl. 10.00-18.00
Kursus i Reiki-healing I
På blot en weekend lærer du
en healingmetode, der virker
Arr.: Hanne Fritzbøger
www.reiki.dk
hanne@reiki.dk
Tlf. 48 30 13 61
Pris: 2.000 kr. inkl. moms

Marts 2017

Fredag 24/3
kl. 19.00-22.30
Lør-søn 24-26/3
kl. 10.00-18.00
Kursus i Reiki-healing I
På blot en weekend lærer du
en healingmetode, der virker
Arr.: Hanne Fritzbøger
www.reiki.dk
hanne@reiki.dk
Tlf. 48 30 13 61
Pris: 2.000 kr. inkl. moms

Brug gerne vores facebook side til
din arrangementer

Få nyhederne før de sker!!

AstrologiHuset
Teglværksgade 37, 4.th., 2100 København Ø . Telefon 36 45 05 45 . kontakt@astrologi.dk . www.astrologi.dk

ABONNÉR PÅ HOROSKOPET
og få gaver til flere hundrede kroner.

Papirudgaven koster 299 kr. om året (udløser 3
gratis horoskoper efter eget valg)

E-magasinet koster 199 kr. om året – tilsendt som
pdf-fil (udløser 1 gratis horoskop)  

Læs alt om abonnementsformerne på
www.astrologi.dk
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Se mere på human-balance.dk  
Human Balance - Tlf. 40 74 74 67

TRIFALLA
Styrker fordøjelsen og sikrer regelmæssig  
a�øring. Naturlige antioxidanter styrker  
immunforsvaret og beskytter celler og  
organer. Modvirker oppustethed  
samt både hård og tynd mave.

TRIFALLA SPECIAL
Modvirker hård og træg mave samt
neutraliserer luftdannelse i tarmen.

NATURLIG HJÆLP 
 TIL DIN SUNDHEDTIL DIN SUNDHED

Forhandles af Matas og 
helsekost samt netbutik 
human-balance.dk

ANNONCER I HOROSKOPET

Personlig henvendelse på Tlf. 70 25 55 66  
Netbutik: Stort udvalg i Ayurvediske kosttilskud

Prøv pulsdiagnose, et redskab til kost, livsstil,  
fysiske, psykiske og åndelige problematikker.

 AYURVEDA - CBT - 
HEALING - MASSAGE  

Læs referencer på www.mortenkrabbe.dk

www.astrologi.dk
Besøg vores spændende web-shop
med et hav af astrologiske tilbud. 
Gør det let at handle.

mail@hellehewau.com

Astrologi for begyndere1
I  A S T R O L O G I H U S E T  2 0 1 7

Den samlede uddan-
nelse er normeret til
8 moduler, men man
binder sig kun til ét
modul af gangen, og
man kan tage modu-
lerne i en selvvalgt
rækkefølge.

Hvis der er interesse for undervisning på eftermiddage, er
det også muligt.

Uddannelsen er en forudsætning for at tage den esoteriske
overbygning på Astrologisk Akademi.

Nærmere oplysninger om uddannelsen:

John Finding  
Tlf. 2016 1452 – john@finding.nu – www.johnfinding.dk



30 HOROSKOPET  •  NR . 1  /  2 0 1 7

Mirza Mølgaard
29 års erfaring
SAB-certificeret

DRØMMETYDNING 
Med clairvoyant vejledning

Ønsker du at forstå, hvad du drømmer?
Drømme - en hjælp til selvhjælp. Ved brug af clairvoyance og 29 års erfaring, 
kan jeg professionelt hjælpe dig med at forstå dine drømme.                             
 
 Telefonkonsultation, coaching, kurser og foredrag                                            

 1-årig uddannelse i drømmetydning for dig, som vil bruge 
 det professionelt, eller til personlig og spirituel udvikling
 Forfatter til bogen “Drømmenes Kraft” (Sphinx forlag)

Mirza Mølgaard  tlf. 46 15 16 48  www.mirza-molgaard.dk

 1-årig uddannelse i drømmetydning for dig, som vil bruge 

ANNONCER  I  HOROSKOPET

Shop amok på www.astrologi.dk
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ANNONCER  I  HOROSKOPET

Få et anderledes
helbredstjek!
IRISANALYSE (Kroppens ubalancer kan ses i øjet)
AKUPUNKTUR (Behandling – moderne laserudstyr)
HOMØOPATI (Naturmedicin af planter og mineraler)
ZONETERAPI

Heilpraktiker Jørgen Nonnegaard
Tysk eksamineret naturmediciner
Klinik i AstrologiHuset, Teglværksgade 37.4, 2100 Ø
samt Bystævnet 25, 5792 Årslev, Fyn, tlf. 65 99 16 84
www.nonnegaard.dk

Horoskoper udfra 
biografiarbejde, 
traumeforløsning, 
dine skjulte talenter, 
asteroideastrologi

LARS THOR SMITH
fagastrolog, uddannet på Den
Nordiske Astrologiskolen i Oslo,
talrige artikler i Norge og Dan-
mark i tidsskrifter om astrologi,
kultur og spiritualitet

www.astropeuten.dk
astropeuten1909@gmail.com

Personlig udvikling starter 
med en astrologisamtale
Du får konkrete idéer til at håndtere 
dine udfordringer og udfolde dine 
potentialer.  

Få en astrologisamtale med 
psykolog-astrolog Sune Andersen.

www. l y s e t s k i l d e . d k

Tydningsmetoder

250 kr.

160 kr. 180 kr. 180 kr. 350 kr. 168 kr. 125 kr.

280 kr. 225 kr. 280 kr.

CLAUS HOULBERG’S 10 BØGER OM ASTROLOGI

KØB DEM ALLE HOS www.astrologi.dk

Alle Horoskopets 42 grundsymboler psykologisk og billedrigt tydet

Tydningens baggrund Tydningsprincipper



Kan alle købes i Astrologihusets Boghandel og på www.astrologi.dk
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ANNONCER  I  HOROSKOPET

Pionerskrifter
fra forlaget Museum Astrologicum

Klassiker Biblioteket

Paul Choisnard
Arvelighed i nyt 
astrologisk lys
(120 s) kr. 149,-

Ove Rosmon
Astrologi og 
symbolik

(148 s) kr. 180,-

Karen Boesen
Anvendt astrologi
– en ontologi
(452 s) kr. 280,-

Claus Houlberg
Dansk astrologis 

Historie
(214 s) kr. 350,-

Sven F F Svensson
Astrologien 

videnskabeligt belyst
(174 s) kr. 190,-

Charles E O Carter
Politisk 
astrologi

(100 s) kr. 125,-

Lillian Jensen (ed)
Christian Borup
– en mindebog
(374 s) kr. 295,-

Claus Houlberg
Astrologisk 
filosofi

(148 s) kr. 180,-

Ny dokumentation og forskning

Norsk Astrologisk Forening
The Norwegian Astrological Association

Bli medlem
i Norsk Astrologisk Forening

        Få Astrologisk Forum 4 udgivelser i året
         Rabatt på seminarer/konferanser
         Gratis oppføring på foreningens 
               hjemmeside; astrologiskforening.no 
               og i Astrologisk Forum

   Pris: 410,- NOK pr. år
Etter 1. juli: 290,- NOK for resten av året

Kontakt: Marija Rakovic, tlf: (+47) 96 22 93 71
E-post: medlem@astrologiskforening.no

�e Norwegian Astrological AssosiationNorsk Astrologisk Forening

Velstand og fattigdom

           

astrologisk

�e Norwegian Astrological Assosiation

Norsk Astrologisk Forening

                                                      KR. 59

 Krigerkvinnen Eris    

 Saturn og Neptun          

Kvadrantenes midtpunkter  
Bli kjent med astrolog Tordis Friis              

Utsnitt av Pluto     

Tolkningskonkurranse       

1
ASTROLOGISK FORUM NR. 2/2016

�e Norwegian Astrological AssosiationNorsk Astrologisk Forening

                        
                        

      KR. 99astrologisk
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ANNONCER  I  HOROSKOPET

AstrologiHusets 
Boghandel
En verden af inspiration.

Besøg os og se på det spændende
udvalg eller ring/skriv 
efter det, du søger.

AstrologiHuset . Teglværksgade 37, 4.th.   2100 Kbh. Ø   Tlf. 36 45 05 45   astrologi@astrologi.dk   www.astrologi.dk

N Bøger
N Dvd
N Cd
N Englekort
N Tarotkort
N Ikoner
N Buddhaer

N Religiøse statuer
N Penduler
N Bekymringsdukker
N Æteriske olier
N Personlige eventyrbøger
til børn

... og meget mere

Vi skaffer alle bøger hjem

Husk også AstrologiHusets Antikvariat med mange
brugte bøger til billige priser

Vi fører alle produkter fra Fønix Musik og 
Fønix Living
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Af Claus Due

n efemeride er en tabel, der viser
planeternes position, ny- og fuld-
måner, tegnskifte og meget andet.

Efemeriden som fænomen går tilbage til
det gamle Babylon, hvor man havde brug
for at forudsige planeters tilsynekomst.
Dengang opfattede babylonerne planeter-
nes opdukken som varsler om noget, der
kunne ske. Det var afgørende at holde
med disse himmel-fænomener, idet disse
varsler var tegn fra guderne om noget, der
kunne afværges. Varsler var kun varsler
og repræsenterede ikke noget forudbe-
stemt. Begivenheden kunne afværges ved
korrekt udførelse af et såkaldt namburbi-
ritual. 
Op igennem tiden har efeme- riden også

været til gavn for blandt andet søfolk, der
har brugt deres kendskab til astronomi til
at navigere på havene.
Raphael’s lille, for mange astrologer

uundværlige, efemeride har været i tryk-
ken siden begyndelsen af 1800-tallet.
Efemeriden var i begyndelsen del af al-
manakken ’The Prophetic Messenger’ (i.e.
Den profetiske budbringer). Raphael, en
af Bibelens tre ærkeengle, var synonym
for Robert Cross Smith (1795-1832), en
fremstormende astrolog med stor kærlig-
hed til sit fag. Almanakken og efemeriden
er siden blevet videreført af en lang række
andre redaktører, som altid har anvendt
Raphael som synonym. 

Uundværlig for 
horar-astrologer
Raphael’s efemeride er blevet uundværlig
for horar-astrologer af flere grunde. For
det første kan man under hver måned
studere ikke kun planeternes daglige po-
sition i tegn, men også de dage, hvor de
danner eksakte aspekter til hinanden.
Sidst i efemeriden er der et ”Complete
Aspectarian”, hvor alle planeternes aspek-
ter dag for dag er noteret, inklusive Må-

nens. Man kan også finde ny- og fuldmå-
ner, formørkelser og planeters tegnskifte i
tabellen. Ikke kun horar-astrologer har
glæde af Raphael’s. Især astrologer, der
arbejder med deklinationer og paralleller,
har her en nem og overskuelig oversigt,
der sætter dem i stand til at lokalisere dis-

se samspil i horoskopet. 
Hvordan bruger en horar-astrolog så ty-

pisk Raphael’s. En ung mand stillede mig
via mail dette spørgsmål: Får jeg jobbet
som pædagogmedhjælper? Klokken var
22.17, da jeg læste spørgsmålet 14. juli
2016 i København. AC var 9 10’ opsti-

Raphael’s lille uundværlige
efemeride

Illustration fra Raphael’s ’The Astrologer of the 19th Century’ (1825). Billedet viser
Edward Kelly and John Dee.

E



gende i Vandbæreren (andre menneskers
børn), og den unge mands signifikator var
Saturn, Vandbærerens gamle hersker, lå
eksakt på MC for arbejde/erhverv. Det er
jo i sig selv en god indikator af, at spørger
mener sit spørgsmål. Det ligger ham vir-
kelig på sinde at komme i arbejde. Ura-
nus på 2. husspids viser, at hans økonomi
er alt andet end stabil. Saturn er retrograd,
så man kan med god grund spørge, om
han virkelig ønsker dette bestemte job.
Retrograde planeter er nemlig forvirrede,
de skifter mening. Saturn er desuden på
vej væk fra MC, den er faldet så at sige,
og det betyder, at den mister magt til at
manifestere sit forehavende. Det ser ikke
godt ud for vores spørger. På den ene side
viser Saturn, at han er på rette sted for job-
bet. På den anden side er Saturn en tung
planet og ikke den bedste pædagogmed-
hjælper, og en retrograd Saturn er tvær og
modvillig. Alene hans attitude, hvis han
blev indkaldt til en samtale, ville afsløre,
at hans hjerte lå et andet sted. 

Tiltagende og aftagende 
aspekter
Som horar-astrolog ønsker man at finde
ud af, hvad der vil ske, og det ses ud af
aspekterne, og det er her Raphael’s efe-
meride kommer ind i billedet. Tiltagende
aspekter viser fremtiden. Aftagende
aspekter viser fortiden. Hvert tiltagende
aspekt afslører i takt med dets dannelse
en lille begivenhed, mental eller fysisk.
På side 33 i Raphael 2016 finder man, at
det først dannede aspekt er Månens kon-
junktion til Mars. Derefter danner den ik-
ke aspekter, før den forlader Skorpionen.
Mars er 2. hushersker og viser endnu en-
gang, at spørgeren er økonomisk motive-
ret. Med Mars på 9. husspids er han må-
ske meget mere klar til at gå i gang med
en uddannelse eller tage på en udlands-
rejse. I traditionel horar-astrologi ser man
helst et aspekt mellem 1. hushersker og
den planet, der hersker over det aktuelle

hus. I dette tilfælde ville det være et
aspekt mellem Saturn, 1. hushersker, og
Jupiter, 10. hushersker. Vi kan med det
blotte øje se, at Jupiter er 19 grader Jom-
fru og derfor som hurtigere end Saturn
10 grader Skytte på vej væk fra et kva-
drat. Jupiter og Saturn mødes altså ikke,
og Månen har en anden dagsorden end
at skabe arbejdspladser. Den unge mand
fik ikke jobbet. 
Dette eksempel er kun en lille smags-

prøve på, hvordan Raphael’s efemeride
kan bruges af en horar-astrolog, der pri-
mært interesserer sig for aspekter. Eksem-
plet er ret simpelt. I de fleste tilfælde dan-
ner Månen en række aspekter, før den
forlader sit tegn. Horoskopets andre aktø-
rers aktiviteter skal også studeres indgå-
ende. Hvis AC-hersker, som altid viser

spørger, for eksempel havde været en hur-
tigere planet end Saturn, for eksempel Ve-
nus, Merkur eller Mars, kunne der også
dér være en række tiltagende aspekter,
som skulle studeres. Hvert af disse aspek-
ter ville vise en større eller en mindre be-
givenhed. n
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Job. Pædagogmedhjælper
14. juli 2016, kl. 22.17, 

København

Horar- eller øjebliksastrologi er
en gren af astrologien. Man stiller fx
et spørgsmål til en astrolog, og for
det tidspunkt, spørgsmålet stilles på,
opstiller man et horoskop, der så
tolkes efter lidt specielle regler. På
den måde kan man få svar på, hvor-
dan man kan tackle den pågælden-
de situation.
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TT beskriver også de for-
skellige mestres og ær-
keengles forskellige inkar-
nationer, og hvad deres op-
gaver har været lige fra At-
lantis, det gamle Ægypten
og op til omkring Kristi fød-
sel. Vi får beskrevet, hvilke
tidligere inkarnationer og
opgaver hovedfigurerne
fra bibelhistorien har haft,
og hvilke opgaver de nu ta-
ger sig af med deres hjæl-
pere - engle og devaer, og
som vi i dag frit kan benyt-
te os af.
Interessant er det her at

læse om, hvem De Tre Vise
Mænd egentlig var, og at
Jesus havde haft en tidlige-
re inkarnation, før han in-
karnerede med Kristus-
energien her på Jorden.
Helt i tidens ånd med mi-

nisterrokader og omstruk-
tureringer generelt ses det,
at der også på de indre pla-
ner er skabt nogle jobrota-
tioner således, at nogle me-
stre og ærkeengle har fået
nye ansvarsområder og nu
hersker på andre strålings-
områder/energiområder,
end dem som de oprindelig
har haft. 
Vi får også serveret en

beskrivelse af Det Karmiske
Råds arbejde og til sidst et
kærkomment afsnit om
dødsprocessen og sjælens
rejse gennem astralplanet
mod mentalplanet, samt
konkrete anvisninger på,
hvad man kan gøre for at
lette overgangen for den
døde. 
Alt i alt en velskrevet

praktisk anvendelig bog for
dem, som ønsker inspira-
tion til at arbejde med de-
res egen spirituelle udvik-
ling. Den er smukt kompo-
neret med en god balance
mellem tekst, skemategnin-
ger og fire meget smukke
energibilleder, som kan ny-
des eller bruges til at medi-
tere på. Morten Bruun

Den magiske butik
Den magiske butik
James R. Doty
304 sider, 299,95 kr., 
Gyldendal

Meget fascinerende bog
fra en debutforfatter! Der
er skrevet mangt og meget
om, hvordan man finder og
lever den bedste udgave af
sig selv. Men her er der en
bog, der nok må betegnes
som enestående på dette
område. Læseren bliver
hvirvlet ind i en slags selvbi-
ografi med en fortryllende
og bevægende beskrivelse
af et liv. 
Bogen tager udgangs-

punkt i en begivenhed, der
for altid forandrede James
R. Dotys (JRD) liv. Som 12-
årig trådte han ind i en
ganske bestemt butik. Her
mødte han en kvinde, som
lærte ham nogle tricks til at
lette hans liv og til at mani-
festere sine ønsker og
drømme. 
Denne oplevelse gav ham

det først glimt af forbindel-
sen mellem hjerne og hjer-
te. Disse tricks videregives i
denne bog. 
James R. Doty blev ud-

dannet neurokirurg, men
er også opfinder, filan-
trop – og nu også forfatter. 
Bogen tager afsæt i den

nyeste neurokirurgiske
forskning, hans egen livshi-
storie samt hans egen
forskning i, hvordan med-
følelse og altruisme påvir-
ker vores hjerne og dermed
vores liv. Han instruerer os
gennem bogen i at gøre
det samme, som han lærte
dengang, og selv har gjort i
sit eget liv. 
Det gør han virkelig godt

med denne fascinerende
bog.

En lille bog om 
universet
Anja C. Andersen
256 sider, 199,95 kr. (indb.)
Lindhardt og Ringhof

Her er en fantastisk infor-
mativ bog om alle de væ-
sentlige elementer inden
for astrofysik. Bogen er
skrevet af intet mindre end
en superstar inden for om-
rådet, også internationalt,
nemlig Anja C. Andersen
(ACA). Hun forsker i stjer-
nestøv, er frontlinjeforsker
og en virkelig god formid-
ler. I bogen giver ACA et
kort overblik over himmel-
rummet fra solsystemet og
ud til de fjerneste galakser.
Hun beskriver også univer-
sets udvikling tilbage fra
Big Bang og frem til nuti-
den.
ACA kommer hele vejen

rundt, lige fra planeter,
asteroider, meteoritter, ko-
meter, exo-planeter, super-
novaer, mørkt stof og ga-
lakser – blot for at nævne
en del af emnerne.
Bogen er eminent – ind-

bydende, pædagogisk - der
er ikke en finger at sætte
på denne bog.

Tag dit lys hjem
Pernille Melsted
272 sider, 249,95 kr., 
Gyldendal

Så er der nyt fra den glim-
rende forfatter Pernille
Melsted (PM). Hun har tidli-
gere bl.a. skrevet ’Find din
passion på 4 uger’. Den nye
bog bærer undertitlen: ’Så-

dan genopdager du dit
mod, din sårbarhed, sek-
sualitet, glæde og alt det
andet vigtige, du har sat i
skyggen’.
PM gennemgår i sin forri-

ge bog: ’Sæt dig selv fri’ 13
genveje til at finde vores
skyggesider og leve et mere
ærligt og autentisk liv. I
den nye bog går hun videre
på en anden måde, end
man ser i langt de fleste
selvhjælpsbøger. Hun flyt-
ter fokus væk fra det at bli-
ve et bedre og mere posi-
tivt menneske til det at leve
et mere ærligt og ægte liv,
hvor vi også fx tænker
grimme og hævngerrige
tanker. Ting man har lyst til
at gøre mod andre – eller
som man har lyst til at gøre
med andre. De fleste har
disse tendenser, og så har
hun jo en pointe i, at det
handler om at stå ved sig
selv og tage den derfra.
PM er ekspert i ’skyggear-

bejde’, som psykologen
Carl G. Jung kaldte det. Det
handler fx om at turde
mærke vores dovenskab,
og alligevel vælge at gå på
arbejde – eller at føle lyst til
fx en kollega til julefroko-
sten, og alligevel gå pænt
hjem til konen eller kære-
sten efterfølgende. Eller at
hade noget, som ens ægte-
fælle gør, og alligevel elske
ham eller hende.
Det er ikke tilfældigt,

hvem vi lader os fascinere
af. Men dem, vi kaster lys
efter, bærer altid et lille
glimt af vores eget lys. De
viser os, hvor vi skal lede,
som PM så smukt udtrykker
det.
Bogen er en praktisk gui-
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de og indeholder øvelser,
hvor læseren kan udforske
sig selv. Alt i alt en meget
anvendelig bog, som man-
ge kan få glæde af.

Særlig sensitivitet i 
familien
Lone Hjorth & 
Karsten Nielsen
108 sider, 179,00 kr., 
Eget forlag

Her er en personlig beret-
ning om, hvordan det er at
være sensitiv, hvordan det
er at være gift med en sen-
sitiv, og hvordan er det at
være gift med en ikke-sen-
sitiv – og om det at være
forældre til sensitive børn.
Det fremgår tydeligt af bo-
gen, at der øses af egne er-
faringer. Vi vil på et tids-
punkt bringe en artikel i
bladet med en astrologisk
tilgang til HSP – highly sen-
sitive persons.

Hvordan du undgår at dø
Michael Greger – 
med Gene Stone
416 sider, 349,95 kr., 
Gyldendal

Denne mursten af en bog
bærer undertitlen: ’Opdag
hvilke madvarer, som bevi-
seligt forhindrer og kurerer
sygdom’.
Den meget grundige bog

begynder med en gennem-
gang af de 15 mest almin-
delige årsager til for tidlig
død. Forfatterne beskriver,
hvordan hver af sygdom-

mene dræber – og hvor stor
en del af sygdommene, der
kunne undgås. Greger er
læge og ernæringsekspert
og beskriver, hvordan en
plantebaseret kost baseret
på bestemte fødevarer kan
forbygge, behandle og i vis-
se tilfælde forhindre tidlige
dødsfald.
I den anden halvdel af

bogen besvarer han faq-
spørgsmål. Bogen indehol-
der også en tjekliste, som
kan hjælpe os til at huske at
spise de fødevarer, der er
nærmest uundværlige.

Se dit hjerte
Nellieann Crump
99 sider, 148,00 kr., Kahrius

I den første bog af denne
forfatterinde, har hun luk-
ket os ind i sin verden af
kærlighed, følelser og in-
teresse for mennesket. Bo-
gen er smukt og rørende
skrevet, og NC viser, hvor-
dan man ser det bedste i al-
le mennesker.
Indimellem er der affir-

mationer, som man kan
bruge, hvis man har lyst til
det. Hun giver mange ek-
sempler på, hvordan livet
kan opfattes, og hvordan
man kan håndtere det eller
anskue det, så man igen
kan finde sin egen løsning
på de problemstillinger,
man har.
En dejlig og inspirerende

lille bog til dem, som har
brug for at læse om livets
mange facetter, set fra en
hjertelig vinkel.

Sjælens længsel
Om at finde sig selv
uden at føle sig forkert.
Lars J. Sørensen
277 sider, kr. 349.-
Dansk psykologisk forlag

Sjælens længsel er en psy-
kologisk fagbog, og en
grundtanke i bogen er, at
det er vigtigt for hvert en-
kelt menneske at føle sig
hjemme i sig selv. Det er der
rigtig mange mennesker,
der ikke gør, og det kan fø-
re til forskellige former for
psykiske lidelser. Bogen
handler om, hvordan psy-
kologer, psykoterapeuter
og andre – behandlere,
men også pædagoger og
forældre kan hjælpe den
enkelte med at finde hjem
til sig selv.
Fokus flyttes i denne bog

fra sygdom til sundhed, og
det vigtige, også i et be-
handlingsforløb, er, at der
er tale om et møde mellem
to mennesker.
Første del af bogen er en

grundig redegørelse for
forfatterens opfattelse af
nogle grundlæggende te-
maer i menneskelivet. Her
møder vi kapiteloverskrifter
som fx ’Værdighed’, ’Sund-
hedens gåde’ eller ’Nærvær
i nuet’ – for lige at nævne
et par stykker. Eller ’Kom-
plementaritet og dialektik i
livets helterejse’.
Bogens anden del er en

række kapitler med ud-
gangspunkt i mange for-
skellige livstemaer, fx inte-
gritet, stræben, hengivelse
osv. Der redegøres for det

enkelte tema, og det be-
skrives, hvordan man kan
arbejde med det. I kapitler-
ne indgår eksempler på ar-
bejdet med klienter med
udgangspunkt i en drøm.
Lars J. Sørensen har gen-

nem 25 år været chefpsyko-
log på Nykøbing Sjællands
psykiatriske hospital. Han
har skrevet adskillige bø-
ger, og hans nyeste bog vi-
ser hans dybe faglige ind-
sigt. Aase Kærgaard

Følelser 
– set i et åndeligt og
praktisk perspektiv
Lone Hjorth
148 sider, kr. 249,00
Hjorth & Nielsen

Lone Hjorth har skrevet
endnu en bog, som denne
gang mest handler om fø-
lelser. Hvis man har brug for
en bog til hjælp ved følel-
sesmæssige-, åndelige-,
daglige situationer, har vi
her en god opslagsbog. Alle
emner er delt op i afsnit,
som gør det nemmere at
finde de emner, man har
brug for hjælp til.
Hvis man ikke har så me-

get erfaring i den spirituel-
le verden, og ikke kender
de respektive begreber, er
det en god idé at læse hele
bogen fra start til slut og ik-
ke kun bruge den som op-
slagsbog, da hun ofte bru-
ger udtryk, som alle måske
ikke er helt indforstået
med. 
Hun skriver også meget

om de forskellige dele af
vores aura, og hvordan den
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hænger sammen med vores
følelser. Bogen kan, måske
for nogen, godt virke lidt
tungt, da man skal tænke
meget over, hvad forfatte-
ren faktisk skriver.
Hvis du har interesse for

den åndelige eller spirituel-
le verden, er bogen god til
generelt at minde én om,
hvordan tingene hænger
sammen. 
Hvis man ikke helt for-

står, hvordan følelser skal
håndteres, eller om de er
gode eller dårlige, kan den
også hjælpe dig med at få
svar på det. 

Vitalitet – fra muld til
mave
Jens-Otto Andersen
132 sider, 198 kr.
Kahrius

Dette er – på den helt rige
måde – en atypisk sund-
hedsbog, helt uden løftede
pegefingre. Forfatteren er
bl.a. agronom og har arbej-
det i økologiske og biody-
namiske landbrug. 
JOA har en ph.d. på føde-

vareområdet, og hans ind-
bydende og smukke bog
med mange farvefotos kan
læses af alle. 
JOA afslører med al øn-

skelig tydelighed, at mad
ikke bare er mad. Forfatte-
ren beskriver ikke bare ma-
den, men også hvorfor den
er sund eller usund. Han
kommer også i dybden
med, hvor meget dyrk-
ningsmetoder, dyrevelfærd
og fremstillingsprocessen
betyder for sundhed og vi-
talitet. 

Et rigtig godt eksempel
på dette er jomfruoliven-
olie, som lader en del tilba-
ge at ønske, især hvad an-
går fremstillingen.  

Du er nok!
Anita Moorjani
254 sider, kr. 299,95
Borgen

”Du er nok! – Slip de be-
grænsende overbevisnin-
ger, der forhindrer dig i at
elske dig selv”.  Bogen ud-
kommer den 26. december
og kan reserveres på
karl@astrologi.dk 
Anita Moorjani tager

igen udgangspunkt i sin
egen kamp mod lymfekræf-
ten, som hun kom sig over
efter en skelsættende nær-
dødsoplevelse. Hun skrev
om dette i sin bog: “At dø
for at leve”, fra 2013.
I sin nye bog går hun et

skridt videre, idet hun re-
flekterer over, hvordan el-
ler hvorfor hun pludselig
blev rask på mirakuløs vis.
Under nærdødsoplevel-

sen mærker hun, at alle
hendes negative følelser,
overfor det der overgår
hende, og omkring menne-
sker hun kender, forsvinder.
Man kan sige, at hun om-
sluttes af en følelse af at
være elsket betingelsesløst.
Som ved et trylleslag kom-
mer hun til at mærke foran-
dringen i sig selv, og hun
kommer til at elske sig selv
betingelsesløst. Samtidig
mærker hun, at denne ”fø-
lelse” egentlig ikke er en
følelse men en tilstand af
væren.

Det at elske sig selv først
er det, der får vores krops
egen helbredelseskraft til
at gå i gang. Denne given
slip på ”verden” med al
dens stress og jag samt
tonsvis af informationer fra
diverse elektroniske medier,
giver den fred, som viser
Anita, at kroppen kan hel-
brede sig selv. Efter forfat-
terens mening gælder det
om, at få lagt alle de følel-
ser og ting væk, der hindrer
et liv i balance med noget
større, som vi jo er ét med.
Alt hænger sammen, og vi
er alle sammen ét.
Kernen i budskabet i

”What If This Is Heaven”
(den engelske titel) er, at vi
alle kan medvirke til at gø-
re verden bedre, og nær-
mest få himlen ned på jor-
den. Det handler om, at vi
tager udgangspunkt i at el-
ske os selv, idet vi så får po-
sitive energier eller kraft,
der udgår fra os til andre
mennesker. Vi kan så bog-
staveligt talt leve efter or-
det ”Elsk din næste som dig
selv”. 
Vi kan behandle andre,

som vi gerne selv vil be-
handles. Dette sidste er det,
der kaldes ”Den gyldne Re-
gel”, sagt af Jesus. Der er
plads til lidt ego her. Vi må
nemlig elske os selv først,
før vi kan elske andre eller
være noget for andre. Vi
kan kun give det videre,
som vi selv indeholder. Hvis
vi kan opnå, at komme til
en balance i ånd, sjæl og le-
geme, hvor vi bare er – at
elske sig selv og andre be-
tingelsesløst, får vi en
enorm livsglæde med i ”kø-
bet”.
Anita skriver, at ordet be-

tingelsesløs slet ikke bør
sættes foran ordet kærlig-
hed. Det giver nemlig ikke
mening, når vi har den san-
de kærlighed i vores hjer-
ter. Den ER altid betingel-
sesløs.
Og lige en sidste vigtig

pointe. Den sande kærlig-
hed lader sig ikke træde på
– men vi får tværtimod ev-

nen til at sige fra på en
kærlig måde uden bitter-
hed, had, vrede eller hævn-
lyst overfor de mennesker,
der ikke behandler os godt.  
Der er ikke tvivl om, at

dette budskab er rigtigt.
Jeg opfatter klart, at forfat-
terens baggrund i indisk
kultur gør, at det er mere
enklelt for hende at få den-
ne helhedsoplevelse af, at
alt hænger sammen. Man
fornemmer også, at hun
nærmest er en disciple af
den nu afdøde amerikanske
”guru” Wayne Dyer, der gik
fra at være psykolog til at
have udgangspunkt i det
åndelige både fra østlig og
vestlig kultur – fra Lao Tzu
til Jesus.
Det ses jo tydeligt i Anitas

bog, hvor hun jo fremhæ-
ver næstekærligheden eller
blot den betingelsesløse
kærlighed, som ER omkring
os mennesker. Den kan
komme ind i vores hjerter,
uanset hvor vi lever på jor-
den.

Cosmic Connections – 
Live
Deva Premal, Miten og 
Manole, m.fl.
149 kr.
Fønix Musik

Deva Premal fører an med
sin rolige og iørefaldende
stemme og de inspirerende
sange, som er velegnede til
bl.a. meditation. Sangene
er meget opløftende og gi-
ver en følelse af lethed,
mens andre melodier giver
ro – en meget sanselig cd.  

CD
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• Fotos
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individualitet

• Nu med oversættelse
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à 10 kr. pr. stk. (tilvalg)
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