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I Plutos tegn
Også i dette nummer af Astrologimagasinet HORO-
SKOPET har vi det luksusproblem, at der er flere ar-
tikler, end vi har plads til. Derfor har rigtig gode ar-
tikler enten måttet deles op i to dele eller helt udgå.
Denne skæbne er desværre overgået Claus Dues arti-
kel om en ægte plutoniker, skuespilleren Joan Craw-
ford.  Hun var besat af sex (begge begreber står Pluto
for),  og hun kan nu opleves i tv-serien ’Feud’. Glæd
dig til den spændende artikel i næste nummer. 

Ove von Spaeths artikel om Tycho Brahe deles des-
værre op i to dele. For nogle vil det være overrasken-
de, at Brahe var den bedst betalte videnskabsmand
på kloden dengang - og i Danmark den bedste nogen-
sinde. Det ses bl.a. af Plutos placering i hans horo-
skop; Pluto, som står for skat og andres penge, som
han modtog i støtte. Desuden har vi ikke fået plads til
Dataskopet og et indslag om Astrologimagasinet HO-
ROSKOPETS 25-års jubilæum, som også kommer i
næste nummer. 

Vi har oplevet luksus på andre måder, idet der er
kommet to nye ansigter med i redaktionen, nemlig
Claus Due og Leif Brammer. Begge har virkelig gået
til makronerne lige fra starten: Claus Due som en fan-
tastisk skribent og leder af Astrologisk Detektivbu-
reau - og Leif Brammer som korrekturlæser, idémand
og ansvarlig for anmeldelserne. Hjertelig velkommen
til jer begge.

Hvad angår de genoptagne aktiviteter i Astrologisk
Detektivbureau - ja, så kommer disse meget passende
i forbindelse med temanummeret om Pluto, som sym-
boliserer netop de forhold, der oftest er årsag til mord
og voldtægt, nemlig penge, sex, jalousi, magt og psy-
kisk sygdom. Vi kalder området for kriminalastrologi
og har i øvrigt besluttet at omdøbe bureauet til Eks-
trapol, som dog ikke er noget direkte modstykke til
politiets Interpol. Vi håber dermed at kunne yde et
ekstra bidrag til politiets arbejde. Navnet fik jeg inspi-
ration til gennem ordet ‘at ekstrapolere’. Mere herom
i næste nummer.

Du kan glæde dig til at følge Claus Dues virkelig
spændende og lærerige artikler om emnet. Han stiller
skarpt ind på mordets og den kriminelle handlings

astrologiske anatomi og vil fx beskrive morderens
motiv, udseende, køn og relation til offeret.

I næste nummer bringes som sagt artiklen om Joan
Crawford, som var besat af sex, og hvor både besæt-
telse og sex er symboliseret af Pluto. Hvis sex ikke
fandtes i livet, ville Crawford sikkert dengang hellere
være død. Pluto står også for ekstremer, angst og ne-
gative følelser generelt. Vi vil naturligvis også dække
planetens positive sider, såsom transformation, vilje,
værdier, ægthed og kompromisløshed. Ingen planet
kan som Pluto medføre gennembrud og løsninger,
hvor man kompromisløst er kommet helt til bunds i
sagerne efter en kulegravning, som har taget al den
tid, der har været nødvendig for at få ’vendt hver en
sten’.

Også Lise Nørgaard er plutoniker, da hun har Pluto
på Descendanten. Hun er fx  kompromisløs i forhold
til kvalitet. Dog er der ikke noget mord i Matador,
men Pluto og Skorpionen er i fokus i seriens horo-
skop fra premieren den 11. november 1978. Og selve
titlen ”Matador” leder tankerne i retning af penge og
magt. Naturligvis indeholder temanummeret også en
nekrolog (Pluto) over Peter Bastian, som desværre gik
over tidligere på året.

Langt de fleste artikler i dette nummer er perspektive-
ret i forhold til, at Pluto denne gang er temaet, og jeg
vil tro, at det viser sig, at Pluto ikke kan rummes i næ-
ste nummer alene, men sandsynligvis fortsætter sin
dybdeborende, afslørende natur i de næste to numre.
Også Udkigsposten ser på Pluto, og selv sundhedsar-
tiklen har et plutonisk skær over sig, da vi har forsøgt
at gøre den pågældende artikel til en slags nøglearti-
kel, som man kan henvise til i kommende artikler,
fordi den er detaljeret, både hvad angår metoden i al-
ternativ behandling og den astrologiske analyse af
sygdomme og lidelsers årsager og sammenhænge.

Et godt råd til sommerlæsning er den fantastiske bog:
Astrologiens idéhistorie – fra Babylon til Big Bang.
Læs artiklen om den i næste nummer af HOROSKO-
PET.

God læselyst – og god sommerferie!

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 (4.000 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
3 .  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

Den første onsdag i hver 
måned kl. 19.30
Klarsynsaften
v/John Calmar
Dog ingen klarsyn i juli måned.
Entré: 120 kr. pr. person.
2 personer 200 kr. 
Tidsbestilling til clairvoyance og
hypnose.
Tlf. 40 93 85 93
www.johncalmar.dk 

Juli 2017

To workshops i weekenderne
8-9/7 og 15-16/7 kl. 09.00-18.00
Funktionelle lidelser, kroniske
smerter, piskesmæld, fibro-
myalgi o.a.
v/Zanne Bech CEO
På denne weekend lærer du at 
være SMERTEFRI.
Du modtager intensiv hypnose-
behandling og lærer selvhypnose
Praktisk: Afslappet tøj og medbring
let frokost.
Ring for pris, info og program: 
Tlf. 29 44 19 56
Prisen er inklusive 3 mdr. online
support og login til E-books og 
Hypnose lydfiler.
Inkl. 1-3 personlige HYPNOSE 
SESSIONS på workshoppen.
www.businessbetterlife.com 

August 2017

Torsdag 24/8 kl. 17.00-20.00
Transformational Breath®
Workshop
Workshop i den verdensanerkendte
åndedrætsmetode for healing og
transformation.
Lær at bruge åndedrættets magi!
https://www.facebook.com/events/2
98979570546049/?ti=icl
Undervisere: Helle Mortensen
Thomson og Line Bork
Tilmelding og yderlig information
kontakt venligst
Line_bork@hotmail.com 
Tlf. 60 61 10 02
Pris 350 kr.

Fredag 25/8
kl. 19.00-22.30
Lør-søn 26-27/8
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.

Mandag 28/8 kl. 18.00-20.30
Fra sygdom til helbredelse
Foredrag v/psyke-, krop- og hel-
bredsterapeut og Chok Release 
Master Dorte Trønninge.
En aften, hvor jeg vil fortælle, hvil-
ke konflikter der ligger bag vores
symptomer.
Min egen helbredelse og hvad man
selv kan gøre.
Medbring papir og pen.
Der serveres kaffe/the, vand og 
småkager i pausen.
www.psykeoghelbred.dk
Billetter kan købes via 
www.billetto.dk
Billetpris 150 kr.

September 2017

Onsdag 13/9 kl. 19.00-21.00
Klarsyns Platform – Tidligere liv
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 tlf. 24 42 81 85 eller
helle-n@live.dk
www.helle-n.com
Pris 100 kr. 
Der kan betales med MobilePay.

Torsdag 28/9 kl. 19.00-22.00
Workshop
Mordets astrologi
Kan horoskopet for et drabstids-
punkt sige noget om gerningsman-
dens motiv, identitet/udseende og
forhold til offeret.
Workshop v/horarastrolog Claus
Due.
Tilmelding og information:
claus.due@mail.dk
Pris 300 kr.

Fredag 29/9
kl. 19.00-22.30
Lør-søn 30/9-1/10
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

www.facebook.com/groups/151544
2332080011/?fref=ts
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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
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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

Shop amok på www.astrologi.dk

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

Abonnér på Astrologimagasinet 
HOROSKOPET

Kun 99 kr. 
for hele årgang  2017
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DAGLIGE HOROSKOPER TYCHO BRAHES ASTROLOGI   ERIS - DEN KVINDELIGE KRIGER

HOROSKOPET

Danmarks Lise : 
Født til at skrive stort

Astrologien opklarer
dansk mordgåde

HVEM 
ER DU I 
MATADOR?

Dit stjernetegn
afslører:

Naturlægen:
Sådan bliver du rask

www.astrologi.dk astrologi@astrologi.dk   Telefon 3645 0545
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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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Vædderkvinden i køreskolen
Kørelæreren havde en midaldren-
de kvinde i køreskolen, som havde
én af sine første køretimer. Plud-
selig spurgte hun kørelæreren:
– Hvad skal jeg gøre nu?
– Bare forestil dig, at det er din
mand, der kører bilen - så ville du
hurtigt vide, hvad du skulle sige!

Den professionelle bokser –
som var Tyr – blev intervie-
wet af en journalist og udtal-
te frejdigt:
– Jeg bokser udelukkende for min
fornøjelses skyld.
– Det forstår jeg ikke, replicerede
journalisten. Så vidt jeg er oriente-
ret, får du mindst 2 millioner pr.
kamp!
– Jo, men ellers var der jo heller
ingen fornøjelse ved det!

Pluto får oprejsning 
– Har du hørt, at astronomerne er
ved at komme til fornuft igen?
– Nej da, fortæl!
Jo, det ser ud til, at de er ved at
fortryde, at de kom til at degrade-
re Pluto til en dværgplanet!
– Hold da op, nu står verden ikke
længere – og universet med, eller
i hvert fald solsystemet!
– Ja, nu må de til – ikke alene at
sluge kameler, men planeter – ja,
endda dværgplaneter!
– Ja, og så Pluto! - Men i Kina spi-
ser de jo hunde!
– Ja, og i observatorierne sluger
de kameler. Mums! 
Det bliver noget af et pukkelar-
bejde, når Pluto igen skal rehabili-
teres/opgraderes på en af de kom-
mende kongresser. 

Fiskene kalder Stenbukken
Den unge pige er på vej hjem en
sen nattetime og vil skyde genvej
over kirkegården, da hun hører en
uhyggelig lyd. Hun bliver for-
skrækket, men får så øje på en
gammel mand, der sidder og slår
med hammer og mejsel på en
gravsten.
– Hold da op, hvor blev jeg bange.
Jeg troede det var et spøgelse, jeg
hørte. Hvad laver du har midt om
natten? spurgte hun
– Årh, det er de fjolser, der har sta-
vet mit navn forkert!

Det uartige Vædderbarn
– Far, hvad mener læreren, når
han siger, at æblet aldrig falder
særligt langt fra stammen?
– Hvad f... har du nu lavet, knægt? 

Forudsigelser
Lille kloge Peter:
– Kan man forudsige fremtiden ud
fra en bog?
– Nej, lille Peter, selvfølgelig kan
man ikke det!
– Min mor kan altså godt!
– Hvad mener du?
– Når hun kigger i min karakter-
bog, kan hun forudsige præcist,
hvad der sker, når min far kommer
hjem.

Når man har for god tid
– Mit horoskop for denne uge ser
ikke for godt ud. Derfor har jeg
købt et andet blad. Jeg måtte ba-
re have en ”second opinion”…

Tyren som chef
Bogholderen til chefen:
– Der er en kunde, der har betalt
sin regning to gange, hvad gør vi
ved det?
– Prøv at rykke en gang mere!

Tyre KAN bare det der med 
rabatter
Ekspedienten til Tyren, der er i
gang med at købe en computer:
– Hvor meget regner du med at
kunne betale i månedlige rater?
– Betale? Jamen du har jo lige
sagt, at den betaler sig selv i løbet
af tre år!

Hørt i korridoren på Borgen
– Har du hørt, at Inger Støjberg in-
tet husker om noget som helst?
– Nej da, men hvad er hendes for-
klaring på det?
– Ved det ikke, men det er sikkert
som i tamilsagen, hvor Ninn Han-
sen led af ’tamil demens’?
– Ja, men man kunne måske sige,
at hun er i memopause?
– Ha, den var sørme god – et helt
nyt udtryk, som rimer på den me-
nopause, hun nok snart er på vej
ind i!

Hørt på gangen i Astrologi-
Huset – om Pluto
– Hvad kom først, hønen eller æg-
get?
– Jeg er ligeglad, bare jeg vidste,
hvad der kom først, planeten eller
hunden.

Godt med god hukommelse
Jeg havde engang en klient, som
havde en god hukommelse, men
som ikke havde sit fødselstids-
punkt. Jeg spurgte ham om, hvad
der var det første, han kunne hu-
ske.
– Jo, sagde han, det var, da jorde-
moderen sagde til min mor: 
“Det blev en dreng!”
– Fint, så håber jeg, at du også
kan huske, hvad klokken var, da
du blev født – hvis du ellers huske-
de at se på uret!

Humoro  skopet
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Kun de helt eksakte aspekter er anvendt i denne artikel.

Aspekter i perioden 23.00 til 05.00 er ikke medtaget. – dog altid ny- og fuldmåne.

Torsdag d. 6.
kl. 02.20
kl. 02.46
kl. 04.44
kl. 11.46
kl. 11.50

Fredag d. 7.
kl. 05.34
kl. 15.19
kl. 16.12
kl. 19.45

Lørdag d. 8.
ingen aspekter

Søndag d. 9.
kl. 06.07
kl. 08.06
kl. 17.40

Mandag d. 10.
kl. 06.35
kl. 07.35
kl. 20.03

Tirsdag d. 11.
kl. 12.20

Onsdag d. 12.
kl. 14.40
kl. 17.51

Torsdag d. 13.
kl. 11.28
kl. 20.27

Fredag d. 14.
kl. 11.26
kl. 12.08
kl. 19.00
kl. 22.46

Kommunikationen kan de næste godt 14
dage blive præget af Merkurs tilstedevæ-
relse i Løvens tegn; stor i slaget og pyt
med dagligdagens småting. Herudover
gør modsatrettede indflydelser sig gæl-
dende fra manglende selvtillid til stærke-
re intuition og et mere nuanceret syn på
livet.

Ro og eftertænksomhed med et skær af
alvor præger fredagen, men også en dag
hvor det føles lettere at komme igennem
med sine ønsker i form af større lydhør-
hed. Månen går sidst på eftermiddagen
ind i det praktiske og strukturerede Sten-
bukkens tegn.

Ingen aspekter har forstyrrende indfly-
delser i dag.

Søndagen ser ud til at blive præget af
uoverensstemmelser parterne imellem.
Bølgerne kan gå højt, og handlingerne er
meget følelsesladede og derfor ikke nød-
vendigvis velovervejede. Fuldmånen kan
påvirke nogle i dag.

Måne/Pluto-aspektet om morgenen er al-
tid mere eller mindre følelsesladet, hvor
man kan svinge fra den ene yderlighed
til den anden, hvorimod Måne-Venus
mødet om aftenen handler om hygge og
god stemning.

Humøret er højt, og der hersker en åben
og imødekommende stemning dagen
igennem.

Dagen kan indebære lidt rastløshed, men
vil sikkert ikke påvirke alle. Månen be-
væger sig ind i Fiskenes tegn kl. 17.51,
hvorefter drømme og fantasi kan være
fremherskende.

Der er urolige stemninger i luften. og
mange vil være mere følsomme end el-
lers. Så vær opmærksom, alt er nødven-
digvis ikke, hvad det giver sig ud for at
være.

En helt igennem positiv fredag med gode
stemninger og positiv energi, hvor man
kan få noget fra hånden, og snakken går
let og ubesværet. Der er derfor ingen
grund til at se pessimistisk på tingene,
som Måne-Saturn ellers kan invitere til.

Månens forbindelser til Jupiter, Mars og
Pluto kan sætte sit præg på dagen i form
af fart over feltet, humor, temperament
samt følelsesmæssige oplevelser, der kan
blive endog meget intense, lidenskabeli-
ge eller opslidende for de involverede.

Mars og Plutos energier vil være mærk-
bare for de fleste i dag i form af en
enorm energi og fornemmelse af at kun-
ne flytte bjerge eller overkomme hvad
som helst. Rastløsheden vil også være
fremherskende i dag. Om aftenen går
Månen ind i det intense Skorpionens
tegn.

Alt ånder fred og idyl. Der synes at her-
ske en god og positiv stemning.

Energien kan bruges positivt. Der synes
ikke at herske de store spændinger gen-
nem Månens aspekter til hhv. Pluto og
Mars.

Slagfærdig, kvik og til tider let flirtende
udtryksform kan præge nogle de næste
tre uger, hvor Venus befinder sig i Tvil-
lingernes tegn. Merkurs spænding til
Uranus kan give indre uro og manglen-
de koncentration med trang til foran-
dring. Alt er ikke, hvad det synes at væ-
re.

Lørdag d. 1.
kl. 11.32
kl. 19.03
kl. 20.06

Søndag d. 2.
kl. 05.47
kl. 14.02
kl. 15.16
kl. 18.59

Mandag d. 3.
kl. 18.46

Tirsdag d. 4.
kl. 07.29
kl. 09.58

Onsdag d. 5.
kl. 02.11
kl. 02.51
kl. 07.08
kl. 07.38

3. kvartal 2017
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Lørdag d. 15.
kl. 01.52

Søndag d. 16.
kl. 05.08
kl. 08.38
kl. 10.06
kl. 17.50
kl. 21.26

Mandag d. 17.
kl. 07.04
kl. 16.33

Tirsdag d. 18.
kl. 03.37
kl. 06.55
kl. 13.30
kl. 18.01
kl. 22.09

Onsdag d. 19.
kl. 08.11
kl. 09.31
kl. 21.16

Torsdag d. 20.
kl. 08.19
kl. 10.54
kl. 13.39
kl.14.19
kl. 21.32

Fredag d. 21.
kl. 02.26
kl. 07.41
kl. 10.09

Lørdag d. 22.
kl. 08.33
kl. 11.34
kl. 14.50
kl. 17.15

Søndag d. 23.
kl. 08.05
kl. 10.34
kl 11.46
kl. 13.41

Mandag d. 24.
kl. 12.58
kl. 16.54
kl. 18.33
kl. 22.53

Tirsdag d. 25.
kl. 09.58
kl. 11.22
kl. 12.32

Onsdag d. 26.
kl. 01.41
kl. 12.36
kl. 19.28

Torsdag d. 27.
kl. 02.57
kl. 08.31
kl. 17.37

Fredag d. 28.
Ingen aspekter

Lørdag d. 29.
kl. 10.26
kl. 22.25

Søndag d. 30.
kl. 02.23
kl. 10.04
kl. 11.21
kl. 15.02
kl. 17.23

Mandag d. 31.
kl. 05.29
kl. 13.10
kl. 16.54

Månen går ind i det aktive Vædderens
tegn.

Der skal noget fra hånden, men pas på,
det ikke går for stærkt. Merkur har or-
det i sin magt, men er stadig i Løvens
tegn, så bliv ikke for stor i slaget. Her-
udover kan dagen være præget af stærke
meningsudvekslinger, humørsvingnin-
ger og lidt pessimisme.

Der skal ro på med Månen i Tyrens
tegn. Venus/Neptun-spændingen kan gi-
ve for høje forventninger, så pas på ikke
at lægge for meget i stemningerne, det er
ikke givet, at de bliver indfriet.

Mars/Uranus-spændingen kan forårsa-
ge en del uro og rastløshed, og herud-
over kan Venus-Jupiter gøre det hele ret
så festligt og fornøjeligt og følelsesladet,
men vær opmærksom, det kan også bli-
ve for følelsesbetonet - så tæl til ti, før du
siger noget.

Positiv energi fra morgenstunden og lidt
fart over feltet med Månen i Tvillinger-
ne. Men skal der tales forretning, så
vent til om aftenen, hvor Merkur får Sa-
turn med som seriøs partner.

Måne/Neptun-spændinger kan spille
nogle et puds i dag, så vær opmærksom.
Mars går ind i Løvens tegn, hvor dens
energi næsten altid aftvinger respekt
p.g.a. dens lederevner. Den kreative ak-
tivitet er befordret gennem Måne/Ve-
nus-aspektet, og Saturn giver sit seriøse
besyv med.

Skal der handles imod normalen, så er
der lagt op til det gennem Sol-Uranus
spændingen, der skal ske noget og gerne
noget usædvanligt og spændende. Må-
nen går om morgenen fra det flyvske
Tvillingernes tegn ind i Krebsen.

Måne/Neptun-aspekter kan altid være
lidt uforudsigelige, og selv om dette hø-
rer til i den positive ende, kan der godt
opstå lidt forvirring, fordi de psykiske
antenner er særlig modtagelige.
Måne/Pluto-spændingen gør det ikke
bedre, så en noget broget dag, hvor So-
len forlader Krebsen for at gå ind i Lø-
vens tegn, hvor den naturligt hører
hjemme og er konge.

Månen påbegynder en ny turnus sidst
på formiddagen, efter at have bevæget
sig ind hos Solen i Løvens tegn. Må-
ne/Uranus-spændingen giver noget tur-
bulens og rastløshed, hvor humøret
svinger noget. Temperamentet får også
frit løb i dag, så der er ikke lagt op til en
stille søndag.

Venus i Tyren har det bedst med at nyde
freden og roen og lægge vægt på det
smukke, men det ser ud til, at der kom-
mer en slange i paradiset og ødelægger
stemningen, ligesom der kan være en
tendens til at flippe lidt ud, da Merkur
danner aspekt med Uranus. Så ved man
aldrig, hvad der sker.

Pas på ikke at blive for impulsiv og få
sagt noget uopretteligt fra morgenstun-
den. Ved middagstid går Månen ind i det
mere praktiske Jomfruens tegn, der har
en anden energi end Løvens tegn.

Vi skal åbenbart ned i detaljen med Mer-
kur i Jomfruens tegn. Der bliver ikke
overladt noget til tilfældighederne. Må-
ne-aspekterne med Neptun og Pluto kan
gøre det nødvendigt at tænke en ekstra
gang. inden beslutninger konfirmeres.

Sol og Mars mødes midt om natten, og
den energi kan sikkert mærkes hele da-
gen. Måne/Venus-spændingen kan forår-
sage skuffede forventninger, hvis de har
været skruet for højt op. Månen går ind i
Vægtens tegn kl. 17.37.

Ingen aspekter, men Sol/Mars-energien
kan stadig gøre sin indflydelse gældende.

En rolig dag uden de store udladninger -
en hyggelig lørdag er i vente.

Månen bevæger sig ind i det intense og
dybe Skorpionens tegn, og dagens
aspekter kan også give lidt urolige stem-
ninger, for med et Venus/Uranus-møde
kan man aldrig vide, hvad der sker. Det
ser i det hele taget ud til, at der er storm-
vejr i vente i dag, med dertil hørende ag-
gressivitet og overreaktion.

Måske kan nogle være mere følsomme
end ellers, selv om der ikke er tale om
stærke aspekter. Venus går ind i Kreb-
sens tegn, hvor det trygge familieforhold
kommer i første række, hvilket vil præge
den kommende tid.
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Den medicinske seers
kostguide
Anthony William
373 sider, 349,95 kr.
Borgen

Her er efterfølgeren til
”Den medicinske seer”. Bo-
gen bærer undertitlen:
”Helbred dig selv og dem,
du holder af, med den hea-
lende kraft i frugt og grønt-
sager”. Bogen baserer sig,
som sin forgænger, på en
ekstraordinær dyb, åndelig
indsigt, som mange læger
og kostvejledere ikke altid
er i besiddelse af. 

Forfatteren formår at
fremlægge en logisk argu-
mentation for, hvorfor de
forskellige slags fødevarer
virker på vores fysiske krop
og psyke, og ikke mindst på
vores sjæl. Således har vi
her en helt anderledes kost-
guide.

I bogens anden del omta-
les ”De fire hellige”. Det vil
sige de enkelte frugter,
grøntsager, urter og kryd-
derier samt de vilde fødeva-
rer, som han kalder dem,
som har langt større energi
end dem, der er dyrket i
”fangenskab”. 

Vi får en omtale af, hvilke
sygdomme og/eller sympto-
mer på sygdomme, den en-
kelte grøntsag eller frugt
virker på. Men ud over det-
te traditionelle omtaler
William den følelsesmæssi-
ge støtte og spirituelle erfa-
ring, som også er i grøntsa-
gerne/frugterne, og der er

konkrete tips og opskrifter.
Han skriver om ca. 50 grønt-
sager/frugter på en meget
overskuelig måde, og man-
ge af ”de hellige fire” vir-
ker på det samme, blot på
forskellig måde.

William kommer også ind
på udfordringerne for vores
planet, og hvordan vi kan
leve godt, selv om der sker
væsentlige ændringer med
fx klimaet. Det handler om
bevidsthed og tilpasning
for det enkelte menneske.

Bogen er forsynet med et
fyldigt stikordsregister. Op-
leves bogen i starten som
en lidt for stor mundfuld,
kan man med fordel bruge
den som opslagsbog og slå
op på de enkelte elementer
i 2. del.

MOD til at være dig
Kisser Paludan
301 sider, 249,95 kr.
Turbine

I bogen præsenterer psyko-
logen Kisser Paludan en 8
ugers guide til at få mod til
at være den, man er inderst
inde. 

Det, der slår én først, når
man læser indholdsforteg-
nelsen, er, at den 8. uge
handler om ”Modet til at
leve efter din sjæl – at finde
hjem”. Det er en høj ambi-
tion.

Bogen er moderne ved,
at de talrige affirmationer
og andet er fulgt op af QR-

koder, så de på denne måde
kan indlæses i smartphones
og tablets.

Bogen bliver autentisk
ved, at forfatteren selv har
gennemlevet alle stadier,
som man uvægerligt vil
komme igennem, når man,
som de fleste, har et ego. 

Bogen tager afsæt i mod
til nærvær - vel at mærke
med dig selv. Den form for
nærvær giver kærlighed til
én selv. Det er let at komme
til at tænke på ”elsk din
næste, som dig selv”, der,
når du fokuserer på de sid-
ste ord, gør det klart, at du
ikke kan være noget for an-
dre, medmindre du elsker
dig selv, er i balance med
dig selv eller har nærvær,
som Kisser Paludan skriver.
Man kan ikke give eller til-
trække noget, man ikke
selv indeholder.

I 8. kapitel skriver forfat-
teren om overgivelse og det
at give slip og have tillid. I
8. kapitel er sjælen og kær-
ligheden i centrum. Denne
del af bogen er meget ån-
delig, spirituel eller gud-
dommelig, om man vil. Det
er usædvanligt at komme
så langt. Den høje ambition
opfyldes altså.

Ud over de før omtalte
affirmationer er der en
værktøjskasse med mange
øvelser, og der lægges op
til, at læseren kan gå i gang
med disse efter gode be-
skrivelser, herunder med
eksempler fra Kisser Palu-
dans lange karriere. Hun
øser som nævnt også af eg-
ne erfaringer.

Det er en god bog, der
bærer præg af stor indsigt,
både intellektuelt og ånde-
ligt.

Menneskehetens 
spirituelle historie 
(let forståeligt norsk)
Per Henrik Gullfoss
172 sider, 219 kr. 
Ildsjelens Forlag, 2017

På bogens omslag får vi at
vide, at den er beregnet for

dem, der søger viden om,
hvem vi er, hvor vi kommer
fra, hvor vi er nu, og hvor 
vi er på vej hen. Det lyder
ambitiøst, men det er fak-
tisk, hvad bogen tilbyder på
sine få, men indholdsrige si-
der.  

Gullfoss bruger sin vældi-
ge viden fra sine studier af
religionshistorie (specielt
mystik) og teatervidenskab.
Men samtidig har han også
en meget subjektiv tilgang
til sit emne, hvor han bl.a.
bygger på egne og andres
erfaringer fra regressioner,
og på sin mangeårige astro-
logiske praksis. Det gør be-
retningen udogmatisk og
vedkommende.

Det er tydeligt, at bogen
er skrevet af én, der har en
vældig indsigt i sit emne.
Hans udgangspunkt er be-
vidstheden, ikke det mate-
rielle. Han bygger bl.a. på
Jungs begreb om den kol-
lektive bevidsthed.

Astrologien ser Gullfoss
som det ene af to sprog,
der ikke er skabt af menne-
sket. Det andet er naturen.
Astrologien er det sprog,
som solsystemet taler, og
vores opgave er at tyde det.
Han peger på, at alle større
civilisationer har udviklet
en form for astrologi.

Bogen er på et let forstå-
eligt norsk, der næsten er
som at læse dansk. Det er
altså ikke sproget, der skal ‡



afholde dig fra at dykke
ned i denne guldgrube. 

- Aase Kærgaard 

Vejen til et lykkeligere
liv
Emma Seppälä
220 sider, 199,95 kr. 
HarperCollins Nordic
Undertitlen lyder: 
”En praktisk guide til lykke,
succes og trivsel”. 

Denne bog giver en op-
skrift på, hvordan vi bliver
lykkelige. Emma Seppälä
søger at gå en mere doku-
menteret vej til lykken, da
bogen baserer sig på den
nyeste lykkeforskning. Hun
koncentrerer sig om at væ-
re nærværende og at turde
begrænse vores afhængig-
hed af moderne kommuni-
kationsmidler, hvor vi er på
døgnet rundt – eller sagt på
en anden måde: At give slip
på tanken om i går og i
morgen. Når vi får et godt
forhold til os selv, får vi
overskud til at være mere
venlige over for andre. 

Der er på omslaget en
omtale af bogen af profes-
sor Kristin Neff, som er me-
get rammende. Den lyder:
”Denne bog er et friskt
pust, der punkterer myten
om, at vejen til at blive lyk-
keligere er at gøre alting
hurtigere, bedre og mere
effektivt. Seppälä viser os,
at hvis vi slipper vores
ubønhørlige stræben efter
at præstere, så opdager vi,
at ligevægten, glæden og
self-compassion allerede er
med os i nuet”. 

Detox dit liv
Ph.d. Deanna Minich
368 sider, kr. 199,95 kr.
HarperCollins Nordic

Bogen er nyskabende, idet
den kombinerer afgiftnin-
gen af kroppen med afgift-
ningen i følelser og ånd.

Forfatteren bruger 7 sy-
stemer til hvert center, sva-
rende til de 7 chakraer, der
anvendes i mange øster-
landske healingsbehandlin-
ger fx Reiki Healing og ki-
nesisk medicin.

På de første 226 sider om-
tales disse systemer og de-
res sammenhæng med vo-
res indre organer over  livs-
stilspåvirkninger samt hvil-
ken føde, der er god for
netop udrensning af de or-
ganer, der henhører under
det enkelte center.

Deanna Minich fokuserer
også på det væsentlige, at
vi ikke kun skal se det hele
som en udrensningsproces,
men også som en proces,
hvor vi sætter noget andet i
stedet for det skadelige.

Der er en udførlig kost-
vejledning fra side 227 og
fremefter og en hel kur på
21 dage, som kan fortsæt-
tes.

Der er mange fine og
overskuelige skemaer un-
der de enkelte afsnit, og
der er også farveplancher.

Bogen er meget omfat-
tende og kræver en indsats
at sætte sig ind i, men yder
man denne indsats, får man
også et fantastisk udbytte
af bogen.

Jeg tør godt!
Martin Advaith Kirkevang
195 sider, 199,00 kr.
Stay True

Martin Advaith Kirkevang
stiller på side 39 i sin bog
spørgsmålet: Hvad sker der,
efter at man har gjort alt,
der forventes af en, hvad
angår det at opnå det gode
liv med god uddannelse,
karriere, velfungerende pri-
vatliv og materielle goder?

Noget, der straks springer
i øjnene ved bogen, er de
fantastiske overskrifter til
kapitlerne. Fx bærer kapitel
1 denne overskrift: ”Om at
forstå hvad der spænder
ben for livsglæden og kun-
sten at se de bånd, der bin-
der dig”. Eller kapitel 4:
”Om at turde mærke dine
følelser og tillade dig selv
at opleve alle fornemmelser
og tanker, samt at transfor-
mere dine hæmninger og
følelsesmæssige bånd”. 

Forfatteren baserer sig på
sin egen oplevelse af den
begrænsning, tinnitus var
på hans egen livsudfoldelse
og dermed livsglæde. 

Det, at han skriver ud fra
egen erfaring og arbejde
med sig selv, har gjort bo-
gen meget vedkommende
og brugbar, og det gør den
særdeles læseværdig. Bo-
gen giver oplevelser, som
det ville tage flere år at
samle op i ens eget liv.

Den indeholder også tips
til, hvordan man bryder
gamle vaner og mønstre og
de begrænsninger, vi læg-

ger på os selv. Forfatteren
skriver meget direkte og
rammende i slutningen af
indledningen:”…og glæden
indeni er der, fordi jeg er…”.

Den danske Bonde-
praktika 1597-1804
Jakob Kortbæk Madsen
106 sider, 190,00 kr.
Museum Astrologicum
2017

Jakob Kortbæk Madsens
Den danske Bonde-prakti-
ka, de såkaldte almanakker,
er et bidrag til astrologiens
danske historie 1500-1800.
Bogen er en revideret ud-
gave af et speciale ved Aar-
hus Universitet 2016, men
det skal ikke skræmme læ-
seren. Forfatteren benytter
sig af en stram og letlæselig
prosa.

Ifølge Kortbæk Madsen
blev astrologisk litteratur i
stor stil tilgængelig på
dansk fra 1570’erne. Det
blev der sat en stopper for i
1633, hvor den politiske
astrologi blev forbudt. Ge-
nerelle forudsigelser om
vejret og afgrøder var der-
imod fortsat tilladt og blev
særdeles populære i land-
befolkningen. 

Den danske Bonde-prak-
tika kom fra Tyskland, og
der findes elementer af den
i latinske manuskripter helt
tilbage til 10. århundrede
(s. 46). I Danmark udfolder
den sig i en godt 200-årig
periode, hvor der sker en
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masse på samfundsplan,
oplysningstiden og viden-
skabeliggørelsen, men  Den
danske Bonde-praktika er
sejlivet, og den tegner et
billede af, hvor godt hold
den astrologiske kosmologi
havde i landbefolkningen,
og hvor omfattende dens
indflydelse var, ikke kun 
på hvordan bønderne rent
praktisk greb arbejdet an i
markerne, men også på 
almindelige dagligdags-
råd, karakterbeskrivelse og
forudsigelse af individuel
skæbne. 

I begyndelsen af 1800-tal-
let tiltager det Kortbæk
Madsen kalder astrologiens
”udgrænsning”. Man forsø-
ger at fjerne det astrologi-
ske indhold fra almanak-
kerne og dermed ”kultur-
revolutionere” bønderne.
Processen var ikke desto
mindre træg, og man fin-
der levn af det gamle ver-
densbillede langt op i 1900-
tallet. Men fra de øvre sam-
fundslag satte man hårdt
ind for at oplyse bonde-
standen.   

Spændende for under-
tegnede som soltegnsastro-
log er det, at genren er
langt ældre end antaget.
Den oprindelige astrologi
var mere en planeternes
end en tegnenes astrologi.
En person var født under
den planet, som herskede
over ASC, eller som var op-
stigende i fødselsøjeblikket. 

Den danske Bonde-prak-
tika beskriver, hvordan
mennesker født med Solen
i et bestemt tegn er, og
handler om, hvad han/hun
kan forvente at opleve 
(s. 61-63). Tvillingerne er
for eksempel sanddru. Ja-
kob Kortbæk Madsen kon-
kluderer blandt andet, at 
Bonde-praktika viser en fo-
restillingsverden med en
stærk indre konsistens samt
en logisk opbygning. Han
taler om en komplet kos-
mologi med astrologiens
omfattende forklarings-
kraft. 

Den danske Bonde-prak-

tika er blandt andet illu-
streret med gengivelser af
illustrationer af planeter,
stjernetegn og eksempler
på praktiske råd. For ek-
sempel vises det, hvordan
det afgøres, om Månen er
til- eller aftagende (s. 64),
og det gør bogen så meget
desto mere indbydende. 

Jakob Kortbæk Madsens
Den danske Bonde-praktika
er et væsentligt og spæn-
dende bidrag til astrologi-
ens danske historie, og man
kan kun håbe, at udgivel-
serne fra før 1633 bliver til-
gængelige, i det mindste i
pdf-format, og udsat for
samme klare analyse og
præsentation, som den
Kortbæk Madsen giver sin
læser i denne udgivelse. 

Den danske Bonde-prak-
tika er dels grundlæggende
læsning for enhver astro-
log, der ønsker at forstå sin
baggrund som astrolog i en
dansk kontekst, dels for en-
hver dansker, der ønsker at
forstå det, der danner bag-
grund for nutidens kultur i
en ikke særlig fjern fortid. 

Claus Due

Signs of the Times
Cosmology and Ritual 
Practice in Modern Western
Astrology
Kirstine Munk
428 sider, 380,00 kr.
Museum Astrologicum

Signs of the Times er en
ganske usædvanlig udgivel-
se. Der er tale om en ph.d.-

afhandling fra Sydjysk Uni-
versitet, og det er første
gang, at astrologien på den
måde anerkendes på det
højeste niveau af universi-
tetsforskning i Danmark.
Dette åbner døren til helt
nye muligheder for faget.
Kirstine Munk, som er reli-
gionshistoriker og idéhi-
storiker, har sat sig for at
undersøge, hvorfor moder-
ne mennesker i relativt
stort omfang går til astro-
log.

Hun kommer vidt om-
kring i astrologiens verden,
både i Danmark og i udlan-
det. Hun interviewer både
astrologer og klienter og er
flue på væggen ved astro-
logiske konsultationer. 

Hun har særlig fokus på
klientens aktive rolle, og
når bl.a. frem til, at der i
den astrologiske praksis er
tale om en proces, der til
stadighed skaber betydning
og hjælper klienterne til at
håndtere en stadig mere
kompliceret tilværelse. 

Samtidig sætter hun
astrologien ind i et større
perspektiv, hvor hun inter-
esserer sig for, hvordan
man bliver astrolog, set i ly-
set af, at de jo er fagets eks-
perter. Som læser får man
undervejs mange konkrete
beretninger fra astrologer
og klienter. 

Kirstine Munk sammen-
ligner med andre rituelle
systemer i andre dele af ver-
den, og fremhæver, hvor-
dan astrologien hos os er
en let tilgængelig praksis,
hvor klienterne kan arbejde
med deres personlige ud-
vikling og kriser, og få
hjælp til at se nye vinkler på
deres situation.

Bogen er, som megen
dansk forskning, skrevet på
engelsk, dog med et kort
dansk resume. 

Aase Kærgaard, FAS

PNN Illusionsterapi 
Arvin Larsen
Kr. 129,95

Denne cd med Arvin Larsen
er 1 ud af 3 cd’er, der hand-
ler om selvudvikling og
healing på et dybere plan.
Hver cd kan stå helt alene.

Illusionsterapi er terapi,
der skal få os til at se, at vi
et langt stykke hen ad ve-
jen, gennem opdragelse,
skolegang og dermed til-
pasning til samfundet,  er
kommet ind i en verden af
begrænsninger (illusioner),
som vi ikke er født med. 

Øvelserne skal få os til at
genfinde barndommen,
hvor vi sidst følte os frie til
at handle uden en masse
betænkeligheder først. Til
dette formål beder Arvin os
finde det tidspunkt i livet,
hvor vi følte os frie og ube-
grænsede – hvor vi havde
tillid til, at vi kunne alt og
ikke var bange for noget –
altså hvor vi kunne vælge
og handle uden frygt og
angst.

Når vi finder billeder i vo-
res sind fra barndom eller
ungdom, kan vi komme så
vidt, at vi også kan mærke
vores følelser fra dengang –
og det er som at bringe
barndommen og ungdom-
men tilbage. Den form for
vejledning, som Arvin tilby-
der, virker effektivt og på et
dybt plan, synes jeg.

Jeg oplever, at virkningen
kan være så overvældende,
at det bør overvejes at an-
befale, at man hører og
gennemgår cd’en sammen
med en fortrolig person i
ens liv. 

CD
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Personlige sider efter ønske til:
• Fotos
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