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Det store fupnummer
VI KUNNE SAGTENS FOR SJOV kalde dette
nummer, der har Neptun som tema, for “Det store
fupnummer”. Både Trump, Beyoncé og andre har,
som beskrevet, trådt i spinaten, og Neptun står nega-
tivt anvendt bl.a. for fup og fiduser. Vi når godt rundt
om planeten – ja, vi nåede næsten at gå i kredsløb, så
mange afskygninger er den beskrevet i. Når Neptun
bruges forkert, er én af måderne at fuppe eller snyde
andre mennesker. Men Neptun står også for at trylle
og at jonglere, og gode tryllekunstnere kan virkelig få
realiteterne til at tage sig anderledes ud gennem sim-
pel behændighed, dygtighed og hurtighed.

GANSKE VIST står Neptun for fup, men realiteter-
ne siger altså, at Astrologimagasinet HOROSKO-
PET har 25-års jubilæum i år. De første fem år hed
magasinet ganske vist noget andet, nemlig GALA-
XEN. Det navn gik vi dog bort fra, da både titlen og
det valgte logo mindede for meget om astronomi. Der
var ikke mange, der købte bladet, og det resulterede i
et navneskifte og en turnaround i 1997. Du kan læse
mere om dette jubilæum i de næste par numre af bla-
det.

VI HÅBER at have beskrevet den komplicerede pla-
net på en måde, så læserne føler sig godt informeret,
det er det vigtigste. Og tak til alle de læsere – og det er
overvældende mange – der har responderet på Nep-
tun-spørgsmålene. Vi bad læserne beskrive en eller
flere perioder, hvor de har haft Neptun i spænding til
en eller flere planeter i deres fødselshoroskop. Resul-
tatet er, at ikke en eneste beskrev deres Neptun-perio-
de som værende positiv, selv om vi har opfordret til
også at respondere i dette tilfælde. 

Samtlige, der har svaret, har haft det hårdt på den
ene eller den anden måde. Mange er blevet snydt af
andre eller af dem selv, fordi de stolede på et andet
menneske eller vurderede en sag eller en situation for-
kert.

Vi hører meget gerne fra dig, hvis du i en periode
med spænding(er) fra Neptun eller Pluto til en af dine
planeter, har haft en harmonisk periode.

I DETTE NUMMER kommer vi også ind på Nep-
tun i relation til sygdom, helbredelse og medicinering
samt Neptuns indflydelse i specifikke horoskoper. 

Der er en liste i artiklen over kendisser, der er født
på en dag, hvor Neptun i perioden 2011-19 har akti-
veret en eller flere planeter i deres fødselshoroskop.
Denne liste vil hele tiden blive suppleret med nye nav-
ne og lagt på AstrologiHusets blog. 

VI GENOPTAGER i dette nummer en gammel ken-
ding, nemlig Dataskopet, som bringer “kort og godt –
om stort og småt” med mange aktuelle minitydninger
og data. Læserne har også ønsket mere humor end
den ene spalte, der normalt har været plads til. Så nu
bringer vi en hel side i hvert nummer, og håber at al-
le bliver glade for dette tiltag.

VI HAR LYTTET til de mange læserønsker om mere
aktualitet, så i dette nummer satser vi mere på fx en
udvidelse af ”Rigets tilstand”, og vi vil sørge for, at ak-
tualitet vil være en større del af bladet i fremtiden. 

OVE VON SPAETH har gjort det igen og har fundet
mere nyt og spændende stof frem om den store dan-
ske astrolog Tycho Brahe. 

I NÆSTE NUMMER er det Pluto, vi vil skrive om,
og det bliver spændende artikler, kan vi love, da Pluto
også spænder vidt. Igen vil vi gerne høre fra dig, kære
læser, og inde i bladet har vi oplyst, hvilke datoer der
er interessante at få oplysninger om. Så hvis dit horo-
skop passer med disse datoer, hører vi gerne fra dig.

Vi efterlyser også eksempler på tidstvillinger, som er
børn, der er født på cirka samme tidspunkt her i Dan-
mark – men af forskellige forældrepar. Måske husker
du som mor eller far, at der var et andet barn, der blev
født næsten samtidig med jeres på samme fødeklinik? 

Vi bringer et eksempel i næste nummer – og vi på-
tænker at genoptage ”Tidstvillingeklubben”, som var
populær for nogle år siden. 

VELKOMMEN til endnu et spændende nummer af
HOROSKOPET. Alle læsere ønskes en god påske og
et dejligt forår. 

Af Karl Aage Jensen



2
Indhold

april | maj | juni 2017

Alle astrologiske 
artikler er markeret

med en stjerne 
fra 1-3 alt efter 
sværhedsgrad.

1 stjerne er den 
lettest tilgængelige
og 3 den sværeste.

4 Kvartalshoroskoperne
Af astrolog og coach Lykke Larsen

6 Ny serie om de ydre planeter: 
Neptun – sådan påvirker den dig
Af Karl Aage Jensen

8 Den svære Neptun – se om du er ramt
Af Karl Aage Jensen

14 Signe Molde 
– valgte sit job, før hun blev født
Af Karl Aage Jensen

17 Skandaler i vente for 
superstjernen Beyoncé
Af Claus Due

20 25 år med Bakkens Pjerrot
Af Claus Due

22 Rigets tilstand
Af Karl Aage Jensen

25 Stjernegalskab

27 Dataskopet

28 Aktivitetsliste

33 Humoroskopet

34 Daglige aspekter
Af John Finding

39 Gæt hvem jeg er

41 Houlbergs hjørne: Fyrtårnenes tid
Af Claus Houlberg

42 Astrologisk udkigspost: Efteråret 2017 – hvad sker der mon?
Af Aase Kærgaard

46 Den skjulte side af Tycho Brahes forskning
Af Ove von Spaeth

54 Den store konjunktion og Sirius
Af Lars Thor Smith

58 Afliv myterne om medicinsk cannabis
Af Gunver Juul

59 Behandling med medicinsk cannabis – astrologisk set
Af Karl Aage Jensen

61 Anmeldelser
Af Leif Brammer



28 H O R O S K O P E T  •  N R . 2  /  2 0 1 7

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 (4.000 ekspl.), 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
2 .  K VA R TA L  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
Entré: 120 kr. pr. person
2 personer 200 kr. 
Tidsbestilling til clairvoyance og
hypnose
Tlf. 40 93 85 93
www.johncalmar.dk 

Maj 2017

Fredag 12/5
kl. 19.00-22.30
Lør-søn 13-14/5
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

Juni 2017

Lørdag 10/6 kl. 10.00-16.30
Healingskursus
Hentning af sjælsrester  
Et healingskursus med metoder til
at genskabe din sjæls fylde.
Denne dag er en ”energetisk dag”,
men også i høj grad en ”fysisk dag”
idet vi arbejder med skader, opstået
på grund af skader på din fysiske
krop – i tidligere inkarnationer
og/eller i dette liv, ved din fødsel og
op til 2 års alderen
www.merethebonnesen.dk

merethe@merethebonnesen.dk
Tlf. 58 53 46 01
Pris 1.000 kr.

Fredag 16/6
kl. 19.00-22.30
Lør-søn 17-18/6
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
dine arrangementer

ASTROLOGISK 
MUSEUM

Indkaldelse til ordinær 
generalforsamling
Fredag den 21. april 2017 kl. 16.30 i AstrologiHuset

Dagsorden i henhold til vedtægterne kan ses på www.asmu.dk

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 30.
marts 2017

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

       
       
       

   

 

 

 

 

  

Asti Norsk 
Bli m
ggiskoloastr

       
       
       

   

 

 

 

 

  

g skgoloastr

oreningtrologisk F
medlem

g skigoloastr

       
       
       

   

 

 

 

 

  

1

t

g

       
       
       

   

 

 

 

 

  

elstand og fattV

enirok Fosilogortrsk AsroNo

niotaosisssl Aaicalogorotstn Aaegiwrwoe NTh

g
SatatSa urnrn ogrn og NeNepNeppteptuuununtuntg Nept
Sat

nt

adr
BlBlili kjkjeje mnt memedmeded ed asttro

nt med a tastrolt olologog TorordrdidisisordisToorolog 

Bli kjent med ast

v Plutourn og Nept

Utsnitt a

Toollkollknknikninininlk ningolkningskskngs oonkukurrrnku anurransrrannseseseseanseanseantenes midtpunkter 

onkurr
olkningsk

T

Kv

oTo

 Krigerkvinnen Eris

              hjemmesid
atis oppfør Gr

 Rabatt på sem
AstrologisFå 

KrKririgigegererkkkvivininnnenenen ErEririsis
rkv

Kvaadadrdraantntetenneses mimiidtdtptppununnktkteteer 

rKvv
eneeses mid

UtUtstsnsnnititttt av PlPlulututoto

       
       
       

   

 

 

 

 

  

g

s

in

ririiiisriisriisFs F

k
de; astrologiskforening.no 
ring på foreningens 

anserminarer/konfer
åreti elser vorum 4 udgik F       

       
       

   

 

 

 

 

  

 medle

Norweg

E-post:
 Marija Rontakt:K

29Etter 1. juli: 
Pris

Astrolo              og i 

The 
ANorsk 

       
       
       

   

 

 

 

 

  

em@astrologiskforening.no

ological Association

vic, tlf: (+47) 96 22 93 7Rako

v året90,- NOK for resten a
. år 410,- NOK prs:

orumogisk F

gian Astr
ForeningAstrologisk 

       
       
       

   

 

 

 

 

  



30 H O R O S K O P E T  •  N R . 2  /  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

A N N O N C E R  I  H O R O S K O P E T

Shop amok på www.astrologi.dk
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A N N O N C E R  I  H O R O S K O P E T

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.

w w w. 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

U

www
Spæn

oUdk

tjernerne.dk.sw
otrndende læsning om as

er månedvommer h
operoskologi og hor
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A N N O N C E R  I  H O R O S K O P E T

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   ww.astrologi.dk

l Bøger
l Dvd
l Cd
l Englekort
l Tarotkort
l Ikoner
l Buddhaer

l Religiøse statuer
l Penduler
l Bekymringsdukker
l Æteriske olier
l 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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Hørt i AstrologiHuset
– Har du hørt, at der er kommet
en ny bog af Helena Biehl?
– Ja, jeg læste jo anmeldelsen, og
Helena skulle være forhenværen-
de jurist.
– Nemlig, og anmelderen er for-
henværende advokat.
– Nå, så skulle bogen måske være
anmeldt til politiet i stedet for til
HOROSKOPETS læsere???

Hos lægen
– Og så nægtede min læge min-
sandten at behandle mig med
medicinsk cannabis, du!
– Nej, det er da for uhørt, hvad
gjorde du så?
– Jeg skruede (canna)bissen på,
og så hjalp det.

Hørt på klinikken
– Har du hørt, at nogen spøge-
fugle har lavet om på denne
gamle talemåde: Tiden læger alle
sår?
– Nej da, fortæl, fortæl, hvad har
de lavet det om til?
– Tiden sårer alle læger!  

Væddermanden og 
Fiskekonen
Den ægteskabelige diskussion når
et højdepunkt, da Vædderman-
den siger:
– Jeg er sikker på, at hvis jeg dør,
vil du ikke fælde en eneste tåre.
– Årh, sludder, siger den følsom-
me Fiskekone:
– Du ved udmærket godt, at jeg
tuder uden den mindste grund!

Fra skolen
Klassen har dansk og lærer om
nutid og datid. Læreren siger: 
– Hvis jeg siger: Jeg spiser, hvilken
tid er det så?
Lille Peter: 
– Så er det selvfølgelig spisetid!

Fra naturen
Den lille myg havde været ude på
sin første flyvetur.
– Nå, hvordan gik det så?, spurg-
te myggemor.
– Rigtig godt, alle folk klappede
af mig!

Horoskoper
– Jeg kan se her i ugebladet, at
mit horoskop ser rædselsfuldt ud
i denne uge, kære!
– Jamen, hvad har du tænkt dig
at gøre ved det?
– Jeg går hen og køber et andet
blad for at få en second opinion!

Trump og kvinder
– Ham Donald Trump er nu noget
nedladende over for kvinder. Og
ikke nok med det, nu har jeg
hørt, at han allerede er begyndt
at have frække besøg i det orale
værelse!
– Det må jeg nok sige. Men jeg
har hørt, at det er helt specielt,
når de holder partimøder hos 
republikanerne. Her hylder de
Trump på en ganske speciel må-
de!
– Hvordan dog?
– Med stående erektioner.

Signe Molde
– Har du hørt, at Signe Molde har
modtaget en pris for sit fine ar-
bejde på tv?
– Nej, men jeg håber da, at hun
sætter pris på den – og i øvrigt 
ikke har betalt en for høj pris for
den.

– Nej, men det kan man ikke vide,
om hun kommer til med så man-
ge Neptun-spændinger. Der står
jo skrevet, at de varer noget tid
endnu, så det bedste er måske at
levere prisen tilbage og så bede
om at få udbetalt noget retur-
kommission i stedet for!

– Oscar

Der en mening med alt
Alle har en livsopgave, det gæl-
der bare om at finde den!

Eller man kunne sige det sådan:
Der er en mening med alt, selv
det tilsyneladende meningsløse.

Nyt ambulanceselskab
Der går vedholdende rygter om,
at partiet Liberal Alliance, for at
komme igennem deres nuværen-
de krise, har besluttet at gå ind i
erhvervslivet. Det er første gang
dette sker i et politisk parti. De vil
fx oprette deres helt egen ambu-
lancetjeneste, og de vil afholde
en årlig ambulancefest i Hobro
under mottoet Ambulancer til al-
le. I den anledning har partiets
hovedbestyrtelse besluttet, at
partiet skal have nyt, fremadret-
tet navn: Liberal Ambulance.

Tvillinger er aldrig eksperter, men
de ved ofte så meget, at man
tror, de er det...
- Se, det er dælme god horo-
skop-humor…

– Det er hårdt at være menneske,
men det er værre at være Fisk

Humoro  skopet
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NMELDELSER Redigeret af Leif Brammer

ALLE BØGERNE KAN KØBES I  ASTROLOGIHUSET
A

Cornelius
Astrologisk forskning
2003-10
Ed. Claus Houlberg
476 sider, kr. 260.-
Museum Astrologicum

Cornelius var navnet på et
elektronisk tidsskrift, der
blev udgivet af Astrologisk
Museum i perioden 2003-
10. Det var opkaldt efter
Heinrich Cornelius Agrippa
von Nettesheim, som i sit
værk fra 1531 havde for-
søgt at bygge bro mellem
samtidens videnskaber og
de hermetiske videnskaber,
det okkulte. 

Tidsskriftet var et bredt
forum for astrologisk doku-
mentation og forskning. 

Claus Houlberg har nu
samlet samtlige artikler fra
tidsskriftet i en bog, så vi
heldigvis nu også har dem
på tryk, og man må virkelig
sige, at vi kommer vidt om-
kring. 50 artikler er det ble-
vet til, af ikke mindre end
17 forskellige forfattere,
både danske og udenland-
ske.

Også emnemæssigt er
der stor bredde. Der er
astrologisk debat, filosofi,
forskning, historie og tyd-
ning m.m. Bogen er en
guldgrube at dykke ned i
for en astrologisk interesse-

ret, hvad enten man vil sø-
ge astrologiens rødder, er
nysgerrig på palmeblads -
astrologi, vil stifte bekendt-
skab med, hvad der findes
af astrologisk forskning el-
ler en række andre af astro-
logiens områder.

Tidsskriftets formål var at
søge at bygge bro mellem
vor tids videnskab og astro-
logien, og bogen giver en
solid basis for det videre ar-
bejde med den ganske van-
skelige opgave at beskrive,
hvilket fantastisk redskab
astrologien er i menneske-
hedens tjeneste. Om astro-
logien er videnskab, kunst
eller noget helt tredje.

Det kan forstyrre en smu-
le, at der er sket en forskyd-
ning af sidetallene i emne-
indekset, men derudover
må man sige, at der er tale
om en flot udgivelse, som
mange kan få glæde af.

Aase Kærgaard, FAS

Grafologi i Astrologisk
Belysning
Jan Borregaard
145 sider, 215.- kr.
SB-forlag Aps

Denne bog har også titlen:
Grafologi og Astrologi – og
deres frugtbare samvirke.
Forfatteren har gennem en
længere årrække forsket i,
om der er en sammenhæng

mellem analysen af perso-
ners håndskrift og tydnin-
gen af de samme personers
horoskop.

Hans nysgerrighed blev
vakt, når han som astrolog
modtog håndskrevne be-
stillinger på horoskoper, og
det førte ham til at uddan-
ne sig i grafologi.

Efter nogle afsnit, hvor
grafologiens grundregler
gennemgås, går Jan Borre-
gaard over til at vise sam-
menhænge mellem astrolo-
gien og horoskopets fakto-
rer. 

Vi hører om planeternes
signaturer i håndskriften,
og om hvordan tegnene
udtrykker sig. Derefter føl-
ger en lang række undersø-
gelser af forskellige konkre-
te eksempler. Udgangs-
punktet er først skrift-lig-
hed og derefter horoskop-
lighed, fx tvillinger og tids-
tvillinger.

Der er tale om en omfat-
tende og grundig forskning
i bogens emne. I efterordet
gør forfatteren opmærk-
som på, at skriften mere gi-
ver et øjebliksbillede af ka-
rakteren, mens horoskopet
mere beskrives som et man-
dala for menneskets ind-
pasning i et større hele. Der
er altså ikke tale om enty-
dige sammenhænge, men
alligevel om, at fælles væ-
sens-kræfter ligger bag.

Aase Kærgaard FAS 

Lad stjernerne lede dig
til fremgang
Helena Biehl
300 sider, kr.199,95
HarperCollins Nordic

Biehls bog er en bog om
soltegnsastrologi. Populært
kan man sige, at den tager
udgangspunkt i soltegnene
og i urhoroskopet, hvor de
tolv tegn lægges oven på
de tolv huse, således at 1.

hus korresponderer med
Vædderens tegn, 2. hus
med Tyrens tegn, 3. hus
med Tvillingernes tegn osv.
Husene varierer derfor ikke
i størrelse, og er altid på 30
grader.

Ved traditionel astrologi
er fødselstidspunktet afgø-
rende for, hvilket tegn der
stiger op over horisonten
på fødselstidspunktet. Det-
te tegn er starten på 1. hus,
og dette tegn er vores
Ascendant-tegn. 

Biehls udgangspunkt er
som sagt soltegnsastrologi-
en, og det passer fint, at
hun anbefaler, at vi læser
både vort soltegn og AC-
tegn i ugebladshoroskoper-
ne, for at få det hele til at
passe bedre på vores mulig-
heder.

Det der gør bogen inter-
essant er, at den beskæfti-
ger sig med specifikke livs-
områder og belyser, hvor-
dan de forskellige personli-
ge planeter påvirker vores
liv i forskellige perioder.
Der er tabeller til at slå op i.
Nogle rækker ca. 4 år frem,
andre 30 år.

Man skal i nogle tilfælde
holde tungen lige i munden
for at være sikker på at
ramme den rigtige place-
ring af planeterne og der-
med læse den rigtige tekst. ‡



Men udbyttet er godt, når
det lykkes.

Biehl skriver i et let sprog
– ikke så teoretisk. Derfor
er bogen god, hvis man er
nysgerrig efter at se, hvad
astrologien kan give af ind-
blik i ens liv, og hvor man
kan vælge at gå hen, samt
hvornår man skal skifte
spor i tilværelsen.

Det er en mangel, at kun
den retrograde Merkur er
beskrevet, og ikke den di-
rekte. Desuden mangler bo-
gen generelt struktur.

I praksis ville det have
været godt, hvis der havde
medfulgt en transparent
soltegnsskive til bogen, som
man kunne dreje på. Det
ville gøre det lettere at fin-
de den rigtige tekst at læse
inden for livsområderne, da
planeternes stillinger i sol-
tegnene ville være umid-
delbart aflæselige. Opfor-
dringen er hermed givet vi-
dere. 

Bogen er i lækkert layout
af høj kvalitet. 

Tilgivelsens Vinger
Kyle Gray
227 sider, kr. 299,95
Gyldendal

Indledningsvis er det inter-
essant at se på Kyle Grays
baggrund.

Han har gået i søndags-
skole som barn og har der-
med en kristen opvækst.
Det har blandt andet med-
ført, at han fik problemer
med Gud på den måde, at
han syntes, at Gud ikke al-

tid var kærlig eller venlig.
Som voksen har han dog få-
et et andet og positivt syn
på Gud.

Kyle har udviklet en bred
accept af andre religioner,
åndelige og spirituelle ret-
ninger fx buddhisme og
hinduisme. Som læser for-
nemmer man, ud fra denne
vinkel, at bogen er god og
ægte. Der er engle eller
guider alle vegne.

Kyle Gray skriver, at kær-
ligheden er det højeste mål
i alle religioner. Denne ind-
sigt giver Kyle gaven til at
kunne tilgive – han rummer
en universel kærlighed. 

Her kan hans bog, “Tilgi-
velsens Vinger”, give os en
vejledning i at finde frem til
at kunne tilgive.

Englene er vores hjælpe-
re, når vi skal til at praktise-
re tilgivelse. Kyle opstiller
en række principper for til-
givelse – blandt andre:

”Tilgivelse er, når en an-
dens fejl ikke længere på-
virker vores lykke” og 

”Tilgivelse opløser nega-
tivitet og igangsætter hea-
ling.”

Det er, som det ofte siges,
at tilgivelse ikke er en ac-
cept af det, der har såret
en, men det er en given slip
på den følelse af fx vrede,
hævnlyst m.v., som begræn-
ser ens eget liv. Efter at ha-
ve tilgivet kan du selv kom-
me videre med dit eget liv.

Kyle nævner mange af de
opstegne mestre, der befor-
drer tilgivelse, fred og kær-
lighed. Han nævner Jesus,
Maria Magdalene og Jesu
mor, Jomfru Maria, Budd-
ha, Krishna med flere. 

Han taler om tilgivelsens
hjul. Her ser Kyle på de 7
hovedchakraer. Dette er
yderligere en vinkel, som
hans bog indeholder med
energier og farver.  

Kyle Gray præciserer, at vi
må fokusere på de kærlige
tanker og være positive.
Bogen giver god indsigt i
det mere åndelige. 

Når du tilgiver, finder du
dig selv. Det er også vigtigt

at kunne tilgive sig selv. Je-
su kærlighed, den univer-
selle kærlighed, spirer frem
i dig, jo mere du tilgiver.

Stenguidens guide til
sten
Anders Futtrup
160 sider, kr. 98,00
Eget forlag

Undertitlen lyder: 700 sten
og krystaller med fotos og
egenskaber. Dette er en lil-
le, meget praktisk og infor-
mativ bog, som er en mi-
niudgave af hans kæmpe-
store værk, som udkom for
nogle år siden. Bogen kan
virkelig anbefales, og så til
en pris under 100 kr.

Soulflow – frisæt dit liv
Søren Hauge
170 sider, 198,00 kr.
Eget forlag

Så er der igen en fin bog fra
den produktive forfatter. I
denne bog anviser han en

ny vej til at bringe dyb glæ-
de ind i livet, som kan føre
til afgørende transforma-
tioner. 

Soulflow-metoden giver
ifølge Søren Hauge et nyt
forhold til vores liv gennem
en healingterapeutisk livs-
praksis og et psykospirituelt
livssyn. Han kalder det for
en ”stille revolution”. Inspi-
rationer er kommet via Gor-
don Davidsons multidimen-
sionale psykologi, Roberto
Assagiolis psykosyntese og
David Spanglers ”Incarna-
tional Spirituality”, ligesom
den trækker på indsigter
fra moderne integral og
esoterisk psykologi.

Elsk Alt
Matt Kahn
230 sider, kr. 299,95
Gyldendal

I sin bog ELSK ALT giver
Matt Kahn, som er lærer og
spirituel forfatter, en op-
skrift på, hvordan vi kan
bringe os i en situation,
hvor vi forholder os positivt
til livets store og små
spørgsmål. Det er noget vi,
efter Kahns model/princip-
per, kan gøre uden at medi-
tere og sidde stille med luk-
kede øjne etc.

Kahn har som 8-årig haft
en nærdødsoplevelse, og
dette har sat ham i gang
spirituelt. Kahn kan søges
på sin hjemmeside, og man
kan følge ham på Face-
book.

Hjemmesideadressen er:
www.truedivinenature.com 
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10 tips – Få det bedre og
lev 10 år længere
Bertil Marklund
136 sider, kr. 149,95
Lindhardt og Ringhof

Forfatteren er læge og pro-
fessor. Han giver her op-
skriften på, hvordan vi med
ganske få og enkle levereg-
ler kan forbedre vore mu-
ligheder for et sundere og
længere liv.

Synkronicitet
Når verden giver livet
mening
Anders Rosendahl
220 sider, 220 kr.
Museum Astrologicum

Begrebet synkronicitet er et
begreb, der i mange år er
blevet brugt som forklaring
på, at astrologien virker i
praksis. Begrebet er skabt
af Carl Gustaf Jung, og be-
tegner fænomener, der til-
syneladende har en sam-
menhæng, men ikke en na-
turvidenskabelig årsags-
sammenhæng. 

Bogen her er et kandi-
datspeciale i fagene psyko-
logi og filosofi, en afhand-
ling, der tager sit udgangs-
punkt i en årelang dialog
mellem Jung og kvantefysi-
keren Wolfgang Pauli, der
handler om at finde ud af,
hvad synkronicitet er. 

Det er et eksempel på, at
der er ved at vokse en sta-
dig mere frugtbar sammen-
hæng op mellem forskning
og astrologi. For at hjælpe
den læser, der er uvant med
det videnskabelige sprog,
er bogen bagerst forsynet
med en omfattende ordfor-
klaring. Endvidere har den
et indledende afsnit, der gi-
ver overblik over indholdet
i de enkelte kapitler. Dette
afsnit beskriver samtidig
sammenhængen mellem
specialet og astrologien.

Anders Rosendahls forsk-
ning er nytænkende og
spændende, og bogen er
en gave til den, der gerne
vil få en dybere forståelse
af, at verden er langt større
end det, den naturviden-
skabelige tænkning kan
rumme. Aase Kærgaard

Førerulve – Det livsvig-
tige lederskab i familien
Jesper Juul
224 sider, kr. 198,71
Akademisk Forlag

Jesper Juul gør det i denne
bog klart, at struktur er af-
gørende for småbørnsfami-
lier. Forældre må tage fø-
ringen og på en kærlig,
men bestemt måde, lægge

en retning for de ”små
mennesker”, så de senere
har mulighed for at funge-
re i det samfund, som de
vokser op i og på et tids-
punkt i livet skal være akti-
ve deltagere i. 

Forfatteren har skrevet
mange meget kompetente
fagbøger, og denne er in-
gen undtagelse. Han har
virkelig noget på hjerte, og
det giver stor værdi at læse
hans bøger.  

Bogen indeholder også
forslag til samtale mellem
børn og voksne. En meget
brugervenlig bog med et
øje for, hvordan man i prak-
sis bærer sig ad - nærmest
et must for børnefamilier.

Tarotbøger for 2017 –
for alle 12 stjernetegn
Karmel Nair
174 sider, kr. 49,95
HarperCollins Nordic

Forlaget er nyt i Danmark,
og de lægger hårdt ud med
hele 13 astrologirelaterede
bøger. Dels den om sol-
tegns astrologi, som du og-
så finder i dette blad, og så
de 12 bøger, en om hvert
stjernetegn. Forfatteren er
tarotlægger, og har lagt
kort for alle 12 tegn, som er
udgivet i 12 små bøger, der
er lige til at gå til. 

Alle tegn gennemgås på
disse vigtige livsområder:
Kærlighed, sundhed, øko-
nomi, karriere og spirituali-
tet. Der indledes med en
manual om, hvad tarotop-
læg er, kort sagt det ofte-
stillede-spørgsmål, FAQ,
som fx også omfatter tarot-
tens historie og anvendelig-

hed. Det er de eneste kort,
der nu om dage findes med
prognoser for de 12 tegn.

Temple at Midnight
Miten
149,00 kr., Fønix

Denne cd er endnu en be-
hagelig samling af ’free flo-
wing-sange’, hvor Miten
med sin musik og sang fø-
rer os ind i en verden af
fred og harmoni samt følel-
sen af, at man er ”going
with the flow”. 

Der er fortællinger om
flammer i hjertet, som er
fyldt med kærlighed – me-
get harmoniske melodier. Er
dejlig både som baggrunds-
musik og til afslapning, da
man føler stor ro, når man
lytter til musikken.

Sun Within
Karunesh
149,00 kr. 
Fønix Musik

En dejlig og god, multikul-
turelt inspireret newage-cd,
som mange vil have glæde
af. Den giver én følelsen af,
at man er i direkte forbin-
delse med sin sjælsenergi –
sit eget lys. Melodierne er
rolige og opløftende.

CD’er
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Barnets egen 
eventyrbog

Den perfekte gave til små 
prinser og prinsesser 

Personlige sider efter ønske til:
• Fotos
• Barnets første finger- og håndaftryk
• Gæstebog
• Andet 
• Du designer selv bogen

Vælg indbinding i A5+-format: Pris:
Hardcover 199 kr.
Spiralryg (børnevenlig) 169 kr.

Har du særlige ønsker, så send os en mail

Ved køb af Barnets egen eventyrbog kan
følgende eventyrbøger fås med rabat:

“Stjernedrys“ – et astrologisk eventyr om 
de 12 tegn, 50 kr. (normalpris 198 kr.)

“Mit stjernetegn“ – astrologi i børnehøjde –
50 kr. (normalpris 198 kr.)

• Vores personlige 
eventyrbøger er nu 
blevet endnu mere 
eventyrlige

• Endnu større flek-
sibilitet og dermed 
individualitet

• Snart på flere sprog, 
fx svensk, tysk og 
engelsk

• Kan leveres med op 
til 5 billeder af barnet 
à 10 kr. pr. stk. (tilvalg)

• Nu til alle familieformer

• Kan leveres med sødt minihoroskop 
indlagt. Kr. 95,- (tilvalg)

• Med stort horoskop smukt indbundet i 
A4-format, separat. Kr. 100,- (tilvalg)

• Også uden horoskoper

• Snart med et helt nyt eventyr!

Prins Vincents 
eget 

godnateventyr
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