
MAGASINET OM ASTROLOGI OG SUNDHED N R . 1 · 2 0 1 8 · K R . 7 5 , 0 0

8
EKSTRA 
SIDER

DAGLIGE HOROSKOPER VINTERHOROSKOPER    ÅRSHOROSKOPER

HOROSKOPET

DANMARKS
OLE
FANDT HJEM MOD 
ALLE ODDS

VILD MED 
DANS
DERFOR VANDT SOFIE
OVER IBEN

URANUS
GIVER DIG 
INSPIRATION

1-2018.qxp_Layout 1  11/12/2017  07.31  Side 1



Astrologimagasinet HOROSKOPET. ISSN 1397–2863. Oplag: 3.000 ekspl. Udgiver: Forlaget Galaxen, Astrologi-
 Huset. Teglværksgade 37, 4th., 2100 København Ø. Telefon: 36 45 05 45. www.astrologi.dk. horoskop@astro-
logi.dk. Reg.nr. 3679, konto: 1057 8590. Redaktion: Karl Aage Jensen (ansvarsh.), Aase Kærgaard, Karine

Smidth, John Finding, Lykke Larsen, Hanne Albrechtsen, Ann Catharina Booth Rosenqvist, Benja Frederiksen, Claus Due og Leif Brammer. Grafisk
design: zentens. Tryk: Glumsø Bogtrykkeri A/S. Annoncer: tlf. 36 45 05 45. Distribution: Post Danmark til abonnenter og UBD, Helgeshøj 38, 2630 
Taastrup til kiosker. Abonnement: 1/1 år kr. 299,– + evt. udlandsgebyr 100 kr. Abonnementsperiode: 1/1 år: 1/1–31/12 2018. HOROSKOPET 
udkommer fire gange årligt. Eftertryk uden skriftlig tilladelse er forbudt. Artiklerne udtrykker forfatterens, ikke altid redaktionens holdninger. 

r e
da

kt
io

ne
lt

H
O

R
O

S
K

O
P

E
T

 
•

 
N

R
.

1
 

•
 

2
0

1
8

Velkommen til et 
nyt spændende år

Så nåede vi i mål med det første nummer af 2018-
årgangen, som vi har besluttet skal være endnu
bedre end tidligere. Vi siger tak for de mange be-
svarelser af spørgeskemaet vedr. bladets indhold,
og vi vil i de kommende numre lidt efter lidt op-
fylde mange af læsernes ønsker, og håber, at re-
sultatet så vil blive en samlet forbedring af bla-
det, til glæde for læserne og for os. Det mest
overraskende ved læserundersøgelsen var den
store interesse for kriminalstoffet. Dette vil der-
for blive en fast bestanddel af bladet fremover,
men i en lidt blødere udgave end det er tilfældet
i dette nummer. Og tak for de mange forslag til at
lave kendte menneskers horoskoper.

Hvad de kendte angår, mangler vi ret ofte deres
fødselstidspunkt og må derfor nøjes med at tage
udgangspunkt i deres fødselsdag og år. Men da vi
i et astrologimagasin helst skal kunne vise en ho-
roskoptegning som illustration af teksten, så kon-
struerer jeg en fødselstid ud fra den Ascendant
(AC), som jeg umiddelbart mener, at vedkom-
mende kan have. 

Det vi skriver ved manglende fødselstid, er mere
generelt og vil passe på mange, som er født sam-
me dag over hele kloden. Den slags horoskoper
vil vi i fremtiden betegne som konstruerede, så
læserne ved, at det skrevne gælder for rigtig man-
ge mennesker. Når udtrykket ”konstrueret horo-
skop” er anvendt, er der tale om manglende 
fødselstid. Når det gælder en mere indgående
analyse, vil vi i fremtiden altid have fået oplyst
fødselstidspunktet personligt af den pågældende.  

Vi har besluttet, at vi i det nye år vil skrive kor-
tere artikler, heraf en del på kun en enkelt side.
Det maksimale antal sider i en artikel vil i frem-
tiden blive 4, men langt de fleste vil fylde 1-3 si-

der med undtagelse af dag-til-dag-horoskoperne.
Artiklen om sundhed og sygdom i dette nummer
måtte forkortes med et par sider. Derfor tilbyder
vi at sende artiklen i sin helhed som pdf-fil til 
alle, der ønsker dette. Send i så fald en mail til
karl@astrologi.dk

Til alle jer, der har fået blokeret for modtagelsen
af AstrologiHusets søndagsbrev med astrologiske
forudsigelser og analyser af forhold og begiven-
heder indenfor politik, økonomi og samfund.
Dette skyldes, at spamfiltrene, som alle har i de-
res pc, konstant opdateres for at undgå junkmails.
I sidste måned kom en af de store opdateringer.
Dette medførte, at mange hundrede abonnenter
ikke længere får deres søndagsbrev. Vi kan des-
værre intet gøre herfra, så hvis du ønsker igen at
modtage søndagsbrevet i din mailboks, skal du
selv, på din egen pc, tillade modtagelse af mails
med os som afsender, så vil det virke igen. Vi kan
desværre intet gøre herfra.

Ved du, at du også kan hente alle søndagsbreve
på www.astrologi.dk og derefter klikke på Blog-
gen? Her får du endnu mere læsestof, da du ikke
alene får søndagsbrevene fra denne og tidligere
uger, men også kan læse alle de tidligere indslag,
der lægges direkte på bloggen i løbet af ugen, så
det giver måske en meget bedre løsning for dig.
Velkommen på AstrologiHusets blog!

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

Redaktionen

Af Karl Aage Jensen
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Indhold

januar | februar | marts 2018

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 Justin Bieber – tid til at finde hjem 
Af Aase Kærgaard 

8  Uranus giver ny inspiration 
Af Aase Kærgaard

12 Salvador Dali – Uranus i sex og kunst
Af Claus Due

14 Uranus – astrologiens hersker?
Af Aase Kærgaard

15 Vild med dans – de vildeste vindere
Af Karl Aage Jensen

18 Hvad er et geni?
Af Karl Aage Jensen

20 Linda P. – Krebsen fra Uranus
Af Karl Aage Jensen og Claus Due

22 Jeffrey Dahmer –
Uranus’ bagside – fik det værste frem i Dæmonen fra helvede
Af Claus Due

27 Ole Henriksen – et ærligt liv 
Af Aase Kærgaard 

29 Horoskopet light: Ålen – Neptun som chef
Af Aase Kærgaard

30 Horoskopet light: Brevkasse
32 Horoskopet light: Humor

TAG UD OG GEM-SIDER 
Aktivitetsliste + Daglige aspekter af John Finding

33 Horoskopet light: Årshoroskoper 
Af Lykke Larsen

41 Houlbergs hjørne – Astrologisk materialisme
Af Claus Houlberg

42 Babylons herskere
Af Claus Due

44 Astrologisk udkigspost: 2020 – endnu et skæbnesvangert år
Af Aase Kærgaard

48 Tycho Brahes astrologi og den svenske konges propaganda (2)
Af Ove von Spaeth

52 Rigets tilstand
Af Karl Aage Jensen

55 Sygdommen som er ukendt for de fleste
Af Anja Christine Simonsen, Ellinor Ward Petersen og Karl Aage Jensen

61 Anmeldelser
Af Leif Brammer
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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 (4.000 ekspl.), Horosko-
pet (3.000 ekspl.) og kommer på internettet og Facebook! 
Ring 36 45 05 45 – mail: inger@astrologi.dk – www.astrologi.dk

ASTROLOGIHUSETS  AKTIVITETSLISTE
1.  KVARTAL 2018

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

Januar 

Klarsyns Platform – tidligere liv
Onsdag 24/1 kl. 19-21
v/klarsynet healer Helle N
Hvilken indflydelse har dine tidlige-
re liv på det liv, du lever i dag – og
på den sjælelige personlighed, du
har skabt dig.
Tilmelding på 24 42 81 85 eller hel-
le-n@live.dk
www.helle-n.com
Pris 100 kr.
Der kan betales med Mobile Pay

Kursus i Reiki-healing I
Fredag 26/1
kl. 18.30-22.00
Lør-søn 27-28/1
kl. 10.00-18.00
Lær at heale dig selv og andre på en
weekend.
Arr.: Christin Bjergbakke
www.energy-healing.dk
christin@energy-healing.dk
Tlf. 25 48 87 18 
Pris: 2.000 kr. inkl. moms

Februar 

Fra sygdom til helbredelse
Mandag 5/2 kl. 18.00-20.30
Foredrag v/psyke-, krop- og helbreds-
terapeut og Chok Release Master
Dorte Trønninge.
En aften, hvor jeg vil fortælle, hvilke
konflikter der ligger bag vores
symptomer, bl.a. gigt og ledsmerter,
irriteret tyktarm, eksem, blodtryk,
søvnbesvær m.m. Min egen helbre-
delse og hvad man selv kan gøre.
God idé at medbringe papir og pen.
Der serveres kaffe/the, vand og små-
kager i pausen.
www.psykeoghelbred.dk
Billetter kan købes via
www.billetto.dk
Billetpris 150 kr.

Klarsynsaften
Onsdag 7/2 kl. 19.30
v/John Calmar
Entré: 200 kr. 
Hvis man er medlem af John 
Calmars Univers er prisen 150 kr.
Tidsbestilling til clairvoyance og
hypnose
Tlf. 40 93 85 93
www.johncalmar.dk 

Kursus i Reiki-healing I
Fredag 16/2
kl. 19.00-22.30
Lør-søn 17-18/2
kl. 10.00-18.00
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 

Klarsynsaften
Onsdag 7/3 kl. 19.30
v/John Calmar
Entré: 200 kr. 
Hvis man er medlem af John 
Calmars Univers er prisen 150 kr.
Tidsbestilling til clairvoyance og
hypnose
Tlf. 40 93 85 93
www.johncalmar.dk 

Foredrag: Rolfing – hvad er det?
Tirsdag 20/3 kl. 19.00
Har du spændinger, smerter eller
skævheder i kroppen?
Kom og hør hvad Rolfing er og om,
hvad det kan gøre for dig.
v/Aut. Rolfer gennem 33 år Linda
Timken
Entré: 50 kr.
www.lindatimken.dk

Kursus i Reiki-healing I
Fredag 23/3
kl. 18.30-22.00
Lør-søn 24-25/3
kl. 10.00-18.00
Lær at heale dig selv og andre på en
weekend.
Arr.: Christin Bjergbakke
www.energy-healing.dk
christin@energy-healing.dk
Tlf. 25 48 87 18 
Pris: 2.000 kr. inkl. moms

Brug gerne vores facebook side til
din arrangementer

8 sider du kan tage ud
og gemme

På de følgende 7 sider bringes Daglige aspekter af John Finding. Hiv ud og gem.
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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
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Claus Due
l Horar astrologi
l Praktiske råd
l Evolutionær astrologi
l Mission
l Rådgivning pr mail

claus.due@mail.dk
Bankoverførsel og MobilePay

U

www
Spæn

oUdk

tjernerne.dk.sw
otrndende læsning om as

er månedvommer h
operoskologi og hor

www.astrologi.dk
Besøg vores spændende web-shop

med et hav af astrologiske tilbud. 

Gør det let at handle.
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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

NU OGSÅ I 
KIOSKERNE
Se salgssteder på www.astrologi.dk

Abonnér på Astrologimagasinet 
HOROSKOPET

Husk at forny dit årsabonnement og få et
gratis årshoroskop
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www.astrologi.dk astrologi@astrologi.dk   Telefon 3645 0545

mail@hellehewau.com

Astrologi i Holbæk
Astrolog Brian Teglgaard 
underviser i astrologiens 
spændende univers.

Begynderhold starter:
Torsdag den 25/1 2018 kl. 18.30

Se mere og tilmeld her:

www.stjernesvar.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

Raphaels 
Ephemeride
2018
Den uundværlige efemeride 
er her nu!

Pris 119,- kr. + evt. porto

Den kan bestilles på
www.astrologi.dk

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 N I STAR TYDN I NG S P RO G RAM M E R
af Karl Aage Jensen

Hvis du har et Argus-program fra Electric Ephemeris i 
forvejen, kan du få gode tydningsprogrammer til fødsels-

horoskoper. 

Kan købes på www.astrologi.dk – klik på shoppen

Fødselshoroskoper for voksne: 890 kr.
Fødselshoroskoper for børn:   690 kr.

AstrologiHuset · Teglværksgade 37.4.th · 2100 København Ø
Tlf. 3645 0545 · 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

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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NMELDELSER Redigeret af Leif Brammer

ALLE BØGERNE KAN KØBES I  ASTROLOGIHUSET
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Sjælens begær
Katerina Pitzner
195 sider, 249,95 kr.
Forlaget Aronsen

Dette er en interessant bog
om kærligheden mellem
soulmates.

Soulmates dækker flere
varianter af kærligheden.
Katerina Pitzner, ser fem
slags soulmates og dermed
fem forskellige slags kær-
lighed. Kategorierne er:
Forældrerollen, venskabeli-
ge soulmates, livsledsagere,
karmiske soulmates og ro-
mantiske soulmates.

Forældrene er, iflg. Kate-
rina, nogle vi selv har valgt,
uanset hvad der måtte
komme via forældrene, bå-
de gode ting men også fx
misbrug i forskellige af-
skygninger. Venskabelige
soulmates er dem, der er
der for at støtte os, da de
befinder sig på den samme
vej. Det er typisk nogle,
som kommer til os blandt
vore venner og familie. Livs-
ledsagerne er sjæle, som vi
passer godt sammen med,
og hvor både den andens
sjæl og vor egen har re-
spekt, forståelse, hengiven-
hed og dyb kærlighed for
hinanden. Læringsproces-
sen gennem hele livet er
mere glat her, og selvom

der er forskelligheder og
uenigheder, overvindes de
enklere, og det vil sjældent
komme til et brud. De kar-
miske soulmates kommer
med en opgave, hvor de
skal lære os noget, og de er
ofte inde i vort liv for en
meget kort periode, og mø-
det er ment som en opvåg-
nen, hvor det er meningen,
at vi får en opgave, der skal
få os til at ændre retning, fx
fordi vi kan blive udnyttet
følelsesmæssigt eller øko-
nomisk. 

Opgaven er at lære at
sætte grænser. Og endelig
de romantiske soulmates.
Mødet med en sådan soul-
mate er nærmest en alt el-
ler intet-relation. Det bliver
en relation, som man bare
må ind i, og det sker så in-
tenst, at der ikke er et valg,
som der fx er ved mødet
med en venskabelig soul-
mate.

Det er altså ikke ualmin-
deligt, at vi må adskille os
fra de soulmates, som vi vir-
kelig elsker og har et ro-
mantisk forhold til, men
som ikke kan komme til at
fungere rigtigt, da det mest
minder om en tur i en rut -
sjebane. Her kan det blive
nødvendigt at lære at sige
fra i form af at sige farvel
og tak på en god måde
med sandhed og kærlig-
hed. Disse læreprocesser
kan gøre meget ondt i fø-
lelserne og i kærligheden. 

Der er anvisninger på,
hvordan man kan komme
ovenpå igen efter en rutsje-
banetur via tilgivelse og
taknemmelighed, for det
du har lært af din soulmate,
som du jo alligevel selv har
valgt at møde, det er ikke
tilfældigt. Du kan lære at
elske på afstand og give slip
på dit ego og din frygt samt
vælge de positive egenska-
ber til som fx tillid. Ikke
mindst må vi lære at aner-

kende vor egen skyggeside,
som består af de egenska-
ber, som vi ser hos andre,
og som vi slet ikke bryder os
om. Vi tænker fx, sådan er
jeg i hvert fald ikke, men
det er ofte tilfældet, at vi
selv har disse egenskaber.
Tag fat i det du beundrer
hos andre, for det er de go-
de egenskaber, du har spej-
let i andre.

Sagt på den korte måde:
Når du begynder at se no-
get positivt, selv i det der
først synes negativt og
uden mening, er du be-
gyndt en udvikling, der vil
gavne dig i livet.

Der er mange gode be-
retninger fra forfatterens
eget liv og andre, hvor de
enkelte soulmatetyper og
de relationer, de kommer
med, beskrives. Det letter
forståelsen, så det ikke bare
bliver en teori. Det vil også
hjælpe, hvis man selv har
mødt nogle af de forskelli-
ge typer af soulmates og de
relationer/læringer, de har
med. Så giver bogen ekstra
mulighed for vejledning, og
det bliver faktisk muligt at
se hvor langt eller kort,
man er kommet i livet, med
at blive frigjort fra de dårli-
ge følelser, som man evt.
stadig kan have efter så-
danne møder. 

Bogen er letlæselig og
vanskelig at slippe, så læs
og bliv klogere på dig selv
og dit liv. 

Gud og efterlivet
Jeffrey Long
240 sider; 299,95 kr.
Forlaget Borgen

Jeffrey Long er læge og for-
fatter, og han har gennem
mange år beskæftiget sig
med nærdødsoplevelser.

Han har i 1998 oprettet
en hjemmeside, hvor man
kan indberette sine nær-

dødsoplevelser. På denne
måde har han fået et kæm-
pe materiale til sin rådig-
hed og kan her se forskelle
og ligheder. Det er alt dette
materiale, han har brugt til
nu at skrive en bog, og på
den måde har han også få-
et adgang til at komme
tættere på Gud eller det
guddommelige væsen, der
er bag alt.

Der er flere beskrivelser
af nærdødsoplevelser, hvor
det er det hvide stærke lys,
der er centralt, og en følel-
se af en kærlighed, der
strømmer den ”døde” i mø-
de eller ligefrem omslutter
den ”døde”. Alt er efter be-
skrivelserne fredfyldt, og
mange vil ikke tilbage i
kroppen igen.

Mange nævner, at de hø-
rer Gud, eller de oplever, at
de får en meddelelse fra
Gud. De vender forvandle-
de tilbage til livet. For nog-
le er forvandlingen øjeblik-
kelig, og for andre strækker
den sig over lang tid. 

Det, der er fælles ved op-
levelserne, er at Gud er
kærlighed og giver kærlig-
hed til mennesker. Og kær-
ligheden, som opleves, er
større end den, vi normalt
føler – den er uden betin-
gelser – universel.

Forfatteren får i bogen
beskrevet både det spiritu- ‡
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elle i nærdødsoplevelserne,
og samtidig får han ordnet
nærdødsoplevelserne i et
system og er i stand til at
beskrive fælles forudsæt-
ninger for nærdødsoplevel-
ser.

Dette er forskelligt fra
det, jeg tidligere har set om
nærdødsoplevelser.

Bogen er læseværdig for
alle, men måske lidt mere
for dem, der tænker over
meningen med livet: Hvor
går vi hen bagefter – er der
i det hele taget noget?

Maria Magdalene og de
ni portes visdom
Marianne Miravet Sorribes
223 sider, 299,00 kr.
Forlaget Mirazen

Bogen har i begyndelsen
teksten fra Maria Evangeli-
et, der af mange forskere
tilskrives Maria Magdalene.

Der er en del tekst, som
ikke findes længere, men
den, der er, kaster også spi-
rituelt lys over de 4 evange-
lier, som er anerkendt af
kirkefædrene i mere end
1.500 år. Sammenhængs-
kraften er klar.

Forfatterens personlige
udgangspunkt har sit ud-
spring i denne tekst, som er
meget spirituel, og dette
gør, at alle affirmationer og
øvelser omkring Maria, og
den balance de kan give i
ånd, sjæl og legeme, let
kan bringes i samspil af for-
fatteren, med den brede
spirituelle tilgang til livet
som hun har. Det være sig

ved uddannelse eller gen-
nem erfaring.

Der er mange fine spiritu-
elle billeder fra forfatterens
egen hånd i bogen. Dette,
sammenholdt med den 
høje kvalitet der er lagt i
selve bogens udformning,
er med til at gøre den me-
get læseværdig.

Visdommens essens
Tenzin Gyatso – Den fjor-
tende Dalai Lama af Tibet
128 sider, 99,95 kr.
Forlaget Borgen

Hans Hellighed Dalai Lama
er her på banen med tanker
om etik og medmenneske-
lig forståelse i lyset af, at al-
le mennesker stræber efter
det samme – nemlig lykke i
tilværelsen.

Dalai Lama viser os, at
det er nødvendigt med no-
get etik, som i sig selv dog
kun sikrer, at vi ikke skader
andre – etik kræver en vis
form for disciplin. Det, der
skal til, for at vi kan være
noget positivt for andre,
hjælpe dem etc., er kærlig-
hed til vores medmenne-
sker. Det er noget iboende i
vore hjerter, som dog også
må fremelskes eller vandes,
akkurat ligesom man van-
der en blomst. Han nævner
også, at det er det samme,
der ligger til grund for alle
de store religioner.

Det er imidlertid ikke reli-
gionerne eller religiøsite-
ten, der gør os til gode
mennesker.

Om man føler sig draget
af filosofi, religiøsitet, ån-
delighed eller spiritualitet,
eller bare er nysgerrig for
at blive klogere, eller må-
ske blot vil udvide sin hori-

sont, er denne lille bog
fyldt med kloge ord eller
sund fornuft. Bogen rækker
ind i vort moderne samfund
med kærlig indsigt i og en
konstatering af, at menne-
sket i dag er de eneste be-
boere på Jorden, der har
magten til at ødelægge
den.

Læs den og giv dig selv
mulighed for en oplevelse af
åbenbaringsagtig karakter.

Vi mødte Jesus
Charlotte Rørth
272 sider, kr. 299,95
Forlag – Gyldendal

I denne bog, som er en ef-
terfølger til ”Jeg mødte Je-
sus”, fortæller Charlotte
Rørth om andre mennesker,
som hun er kommet i for-
bindelse med, og som også
har haft ”oplevelser” med
Jesus af spirituel/åndelig
karakter.

Hun har talt med eksper-
ter i religion, præster og
med mennesker, der slet ik-
ke er religiøse.

Det er interessant, at der
er en diskussion om, hvor al-
mindeligt det er med sådan-
ne oplevelser, og også om i
hvilket omfang de forskelli-
ge retninger af kristendom-
men påvirker mennesker til
at tie om deres oplevelser.
For eksempel kommer det
frem, at katolicismen er me-
re åben for disse oplevelser
end protestantismen. Og i
det hele taget er den ånde-
lighed, som ligger bag ople-

velserne, lidt en udfordring
for den etablerede udlæg-
ning af troen. Selv om den
katolske kirke er mere åben
end den protestantiske, er
det ikke usædvanligt, at de
personer, der har haft ople-
velserne, først bliver aner-
kendt mange år efter, de er
døde.

Det er også interessant,
at det kommer frem, at op-
levelserne ikke kan doku-
menteres og bevises. Og
dermed er det klart, at op-
levelser med Jesus i sidste
ende bliver et trosspørgs-
mål, for dem der hører om
det. Sandheden er kun
umiddelbar i forhold til
den, der har oplevelsen.

Der er forskere, undervi-
sere, en provst og en læge
der medvirker i bogen, og
nogle har faktisk overvejet
at skifte fra protestantis-
men til katolicismen eller er
endog gået i kloster. Én er
blevet katolik. 

Charlotte Rørth kommer
også ind på, hvornår en ån-
delig oplevelse med Jesus
forekommer. Her er der
nogle forskere, der ser, at
det oftest sker i forbindelse
med en krise af en art. Det
behøver dog ikke være til-
fældet. Nogle har måske et
anlæg for det qua en neu-
rologisk lidelse som fx epi-
lepsi, andre kan få oplevel-
sen fx under stress eller
søvnmangel, noget som alt
sammen kan kaldes, at man
har givet slip på bevidst sty-
ring med hjernen af en eller
flere årsager, og dermed er
disse personer lettere mod-
tagelige for eller åbne for
Helligånden, der er over-
bringeren af budskaber fra
Jesus.

Konklusionen omkring
oplevelserne er jo heldigvis,
at hverken Gud eller Jesus
er noget, der kan bevises i
videnskabelig forstand, og
heller ikke nødvendigvis
skal forstås. Det er altså et
spørgsmål om tro – det, der
ikke kan måles og vejes.

Bogen er opbygget i in-
terview eller samtaleform,
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hvilket gør den levende og
mere spændende. Den er
letlæst og inspirerende. 

Bogen er anbefalelses-
værdig, især til dem, der
prøver at finde en dybere
mening med livet, eller må-
ske ”bare” gerne vil blive
klogere på sig selv i lyset af,
at Jesus stadig er aktuel.

Manden der så lyset
Anand Dilvar
Original titel: El Esclavo
128 sider, 149,95 kr.
Forlaget Borgen

Anand Dilvar lander, efter
en ulykke, i den situation,
at han er levende, men fan-
get i sin krop, der hverken
kan bevæge sig eller i det
hele taget give udtryk for
noget som helst.

På hospitalet kan han hø-
re og se alt, der foregår om-
kring ham og mærke fx de
slanger etc., som bliver lagt
ind i ham, for at han kan
holdes i live. Hans tilstand
er den, vi kalder en grønt-
sag. For os mennesker bety-
der det, at der ikke er no-
gen bevidsthed hos ’grønt-
sagen’.

I den tid han ligger dér,
oplever han besøg af sin
kæreste og sine forældre
uden at kunne kommunike-
re med dem. Han får også
besøg af en vejleder/skyts-
engel, som kan tale med
ham, og viser ham, at vejen
frem mod  tilbagevenden
til livet handler om at give
slip og overgive sig.

Hans kæreste fortæller
ham ved et besøg, at hun er
gravid og venter hans barn.

Det er i samme moment
en sygeplejerske og læge,
skal bruge en organdonor
til en anden patient. Og de
aftaler, hvordan de kan luk-
ke ned for de maskiner, der
holder ham i live, uden at
alarmerne bliver aktiveret.
Forfatteren hører det hele
og kan beskrive følelser og
træthed efterhånden, som
der lukkes ned for de for-
skellige funktioner.

Hans største ønske er at
komme til at se sit barn,
men han indser, at han vil
være død inden. Og han er
afskåret fra besøg, pga. det
som lægen og sygeplejer-
sken har gang i.

På mirakuløs vis er han al-
ligevel i live længere end
”planlagt”, og hans søster
kommer med den nyfødte
pige ind til ham. Han be-
gynder her at kunne bevæ-
ge sig og række ud efter sin
datter. Lægerne bliver til-
kaldt og konstaterer, at han
er kommet til bevidsthed
og kan flyttes til en normal
hospitalsstue og senere ud-
skrives.

En bog om alt det, der
sker omkring os, og som vi
normalt ikke aner, når vi er
meget syge. Det er en før
førdøds-oplevelse, kan man
sige. Og læren må være, at
vi aldrig skal give op – Gud
kommer aldrig for sent.

Meget læseværdig – og
udbytterig.

Jaguar i kroppen – 
sommerfugl i hjertet
Ya’Acov Darling Khan
280 sider – 299,95 kr.
Forlaget Borgen

Bogen ’Jaguar i kroppen –
sommerfugl i hjertet’ er en
rejse med forfatteren til
hans åndelige ståsted i dag,
som shaman.

Shamaner er de medicin-
mænd, som vi hører om hos
de gamle kulturfolk, inkaer,
mayaer, indianere og abori-
ginals for at nævne nogle.

Shamanisme findes hos de
folk, vi også kan kalde na-
turfolk, og som lever i pagt
med naturen, og som vi ci-
viliserede har en tendens til
at ”sætte i bås” med ord
som hokuspokus, voodoo
eller heksekunster inkl. for-
bandelser.

Ved at læse bogen får 
læseren et levende indtryk
af, hvordan forfatterens 
åndelige udvikling til sha-
man har været, blandt an-
det belyst gennem personli-
ge hændelser og fortællin-
ger.

Tag selv med på den ån-
delige udviklingsrejse gen-
nem læsningen.

For den, der bliver inspi-
reret til at lære mere om
shamanisme, findes bogen
(fra 1980) Shamanens vej af
Michael Harner, der er an-
tropolog og skriver om sha-
manisme ud fra en viden-
skabelig og kulturel vinkel.

Livets søjle
– min kærlighed

Helle Odder, 100 sider,
200,00 kr. – GS Forlag

Denne bog rummer en mas-
se indsigter om sjæleliv, bå-
de under inkarnation her på
Jorden og imellem livene.
Forfatteren arbejder med
regressionsterapi efter eget
koncept. 

Alle kommer vi fra den
samme kilde - Gud/univer-
set - og sjælene bevarer un-
der deres inkarnation på
Jorden forbindelsen til Gud,
selv om det ikke er altid,
forbindelsen er åben.  

Det alle kommer af, er kær-
lighed, og udover ”opga-
ver” som sjælen inkarnerer
med på Jorden, er der den
indsigt, at alt er kærlighed
og alt er godt“. Forfatteren
har et møde med Gud og
får en klar besked om, at
“jeg er i dig,og du er i mig“. 

Sjælens rejse beskrives
gennem relationen til de
syv chakraer. Det er vigtigt
med jordforbindelsen re-
præsenteret ved rodchakra-
et for at have balance og
dermed også kunne forbin-
de sig til Gud/universet. 

Forfatteren bruger egne
erfaringer som råstof, det
fremgår meget tydeligt og
gør bogen værdifuld.  

Når vi oplever og forstår
kærlighedens kraft og også
ser den dybere sandhed i øj-
nene bag alle vores trængs-
ler, vil det åbenbares, at der
sker en masse for, at det for-
mål, sjælen er inkarneret
med, kan blive opfyldt. Sjæ-
lerejsen igennem chakraer-
ne er alene hele læsningen
værd. 

Forfatteren har en meget
interessant beskrivelse af
klienten Anja, som har med-
virket i TV 2’s program ”Det
mystiske Danmark” i 2016.
Anja var hårdt angrebet af
OCD, men fik en meget
mærkbar bedring gennem
en regression tilbage til en
tidligere inkarnation. Deri-
gennem fik hun indblik i,
hvad hun havde med i ba-
gagen, og hvad hendes sjæl
skulle klare i dette liv.

En rigtig god bog med
mange indsigter.
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