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AstrologiMagasinet - 25 år
I anledning af bladets 25-års jubilæum fejrer vi
dagen med at forære vores læsere nyt layout, nye
farvede sider med AstroLight samt de kendte otte
sider med dag til dag-horoskoper af John Finding,
som sidder midt i bladet, og som er lige til at tage
ud.

Magasinet startede i 1992 under navnet ”Gala-
xen”, men blev forvekslet med astronomi. For at
understrege at bladet handlede om astrologi, om-
døbte vi derfor bladet i 1997 til HOROSKOPET
og lavede samtidig et helt nyt koncept. På den
måde kan man sige, at vi i år både har 20- og 25-
års jubilæum i år. 

I dette nummer er Pluto et centralt emne. Der er
en afsluttende artikel om planeten Pluto, der står
bag megen ravage i mange menneskers liv, samt
artikler om Plutos færd i kendte menneskers liv,
og hvad dette har medført af omvæltninger.

Vi vil bringe oversigter fra gang til gang med nav-
ne på nogle af dem, der aktuelt har gang i Pluto.

I dette nummer er der naturligt nævnt mange ek-
sempler, herunder den nordkoreanske leder, Kim
Jong-un, som rasler voldsomt med atomsabelen.
I pressen spørges der flittigt: Hvorfor vil han ab-
solut have de atomvåben? Astrologisk set er sva-
ret enkelt. Han er født den 8. januar! Derfor har
han lige nu besøg af Pluto, som alle andre, der er
født på samme dato, uanset årstal – og så er den
turbulente planet en vigtig bestanddel i hans fød-
selshoroskop. Derfor kan han være psykisk uli-
gevægtig og kan finde på hvad som helst. Men
vil han nu også gøre det? Det kan du læse om
inde i magasinet – og det er netop sådanne ting,
der gør astrologien så fascinerende, at man umu-
ligt kan lade den være. 

Vi udvider fra næste nummer Rigets tilstand med
et tillæg, som vi kalder for Rigernes tilstand, og
som vover at bevæge sig uden for landets grænser
i det omfang, grænsekontrollen tillader det. Her

ser vi på terror, politik, økonomi og andre sam-
fundsmæssige spørgsmål rundt om i verden. 

2. del af Ove von Spaeth’s artikel om Tycho Bra-
ge bringes af pladshensyn i næste nummer.

I dette blad bringer vi også en længere artikel om
kropsudsmykninger, der har udviklet sig til at
være en megatrend. Sammen med piercing, bo-
tox-behandling og plastikoperative indgreb er det
et meget vedholdende modefænomen. Det er me-
get unaturligt og dermed et brud på skabervær-
ket, og sådan noget vil på et tidspunkt hævne sig.
Læs den spændende artikel med horoskopek-
sempler.

Vi begyndte i sidste nummer på en serie med kri-
minalgåder. Dette fortsætter her med et forsøg på
at bidrage med oplysninger, der kan føre til en
opklaring. Det vil vise sig, om astrologien kan løf-
te den opgave, eller om astrologien skal kombi-
neres med clairvoyance for at få mere konkrete
oplysninger frem. Vi samarbejder med en clair-
voyant, som er kommet med sådanne konkrete
oplysninger, hvoraf nogle allerede er gået i opfyl-
delse i forbindelse med fundet af Emilie Mengs
lig.

Dette nummer er gennemsyret af Pluto, dødens
planet; selv den nye udgave af eventyrbogen
”Den lille prins” har, via forfatterens (Exupéry)
horoskop, Pluto som fokuspunkt. Han blev i øv-
rigt skudt ned af tyskerne med sit fly under kri-
gen. 

Vi har i dette nummer indsat et spørgeskema,
som vi håber, du vil udfylde. På denne måde vil
vi hele tiden lytte til læserne og forbedre bladet ef-
ter læsernes behov.

Velkommen til et nyt og spændende nummer af
Astrologimagasinet – og husk at udfylde spørge-
skemaet og fortæl os, hvad du savner og hvad du
ikke ville savne, hvis vi udelod det i bladet.   

Af Karl Aage Jensen
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1. Hvor længe har du interesseret dig for astrologi?

2. Har du gået på kurser i astrologi? 

3. I så fald hvilke – og på hvilket niveau?

4. Hvad ønsker du at få ud af at læse bladet?

5. Hvad vil du gerne læse mere om?

6. Hvilke alternative emner interesserer du dig ellers for?

7. Er der kendisser, du specielt gerne vil læse en artikel
om? Hvis ja, så nævn gerne op til syv navne i prioriteret
rækkefølge med den, du helst vil læse om først.

8. Hvad kan du bedst lide i bladet?

9. Har du forslag til en historie eller et emne, du gerne
vil læse mere om? 

10. Hvad er der for meget af i bladet?

11. Er der ting i bladet, du finder uforståelige – og i så
fald hvilke? 

12. Er du abonnent?

13. Hvis ja – hvorfor valgte du i første omgang at 
abonnere på Astrologimagasinet HOROSKOPET?

14. Hvor længe har du abonneret?

15. Er du løssalgskøber?

16. Hvis ja, hvor ofte køber du bladet og hvorfor?

17. Hvis du ikke selv abonnerer eller køber bladet, hvor
er du så stødt på os? 

18. Hvad er din alder?

19. Er du mand eller kvinde?

20. Hvilken landsdel bor du i?

21. Har du noget, du ønsker, at vi skal vide, som vi ikke
har spurgt til?

Din e-mail adresse:

Vi håber, at du vil bruge et par minutter på at udfylde dette spørgeskema. Det får nemlig betydning for, hvor-
dan bladet kommer til at se ud i fremtiden. Ved besvarelse modtager du et gratis horoskop efter eget valg.

Oplys gerne din mailadresse, hvis du ønsker, vi skal svare på noget, eller hvis du vil deltage i konkurrencen om
et gratis horoskop efter eget valg, tilsendt som pdf-fil. Husk i så fald at at sende dine data.

Du kan vælge mellem et fødsels-, års- eller et børnehoroskop. Klip ud og send det til AstrologiHuset, Tegl-
værksgade 37.4, 2100 Ø, eller mail dine svar på de forskellige numre til inger@astrologi.dk. Vi kan også sende
dig en Word-fil til besvarelse.

Tusind tak for din deltagelse! Med venlig hilsen Karl Aage Jensen, redaktør

HOROSKOPETS SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE



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
4.  KVARTAL 2017

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
Entré: 200 kr. 
Hvis man er medlem af John Cal-
mars Univers er prisen 150 kr.
Tidsbestilling til clairvoyance og 
hypnose
Tlf. 40 93 85 93
www.johncalmar.dk k 

Oktober 2017

Astrologi og indiansk visdom
Lør-søn 21-22/10 kl. 10-16
v/Bente Græbert-Tiede og 
Claus Due
Pris 1.300 kr.
Tilmelding: bente@medicinhju-
let.dk eller claus.due@mail.dk

Kursus i Reiki-healing I
Fredag 27/10
kl. 19.00-22.30
Lør-søn 28-29/10
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

November 2017

Kursus i Reiki-healing I
Fredag 24/11
kl. 19.00-22.30
Lør-søn 25-26/11
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

Brug gerne vores facebook-side
til dine arrangementer

www.facebook.com/groups/1515
442332080011/?fref=ts

8 sider du kan tage ud
og gemme

På de følgende 7 sider bringes Daglige aspekter af John Finding

Hiv ud og gem

Ønsker du  gratis abonnement på søndagsbrevet, så tilmeld dig på www.astrologi.dk
På astrologihusets blog, https://astrologi.dk/blog/ kan du læse om nyheder, astrologi, horosko-
per m.m. samt en væsentlig opdatering af Rigets tilstand.
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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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AstrologiHuset udsender hver søn-
dag et ugebrev, som indeholder
analyser af områder som politik,
økonomi og samfund. Der er også
en decideret astrologisk analyse af
ugen som helhed samt de enkelte
ugedage. 
Det mest populære indslag er nok:
Ugehoroskoper for alle tegn af Lyk-
ke Larsen.
Tilmeld dig på: www.astrologi.dk
(forsiden) eller send en mail til
karl@astrologi.dk

Få Rigets tilstand
hver uge gratis!
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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

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

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

Husk at forny dit årsabonnement
og få et gratis årshoroskop
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DAGLIGE HOROSKOPER KVARTALSHOROSKOPER   UDÅDEN I UBÅDEN

HOROSKOPET

Med på moden 
– kropsudsmykning

Sådan overlever 
du Pluto 

CAROLINE

Alternativ eller tradi-
tionel behandling?

Når hun toppen
igen?

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

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. 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

160 kr. 180 kr. 168 kr.

180 kr. 350 kr. 125 kr.
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kd.litssivl-ndsu.www

Horoskopet/AstrologiHuset inviterer dig billigt på SUND Livsstil mes-
sen.
Klip billetten ud og medbring den til indgangen på SUND Livsstil
messen, så kommer du ind for kun 20 kr. Normal entré er 100 kr.

Astrologimagasinet 

HOROSKOPET

Raphaels 
Ephemeride
2018
Den uundværlige efemeride 
er her nu!

Pris 119,- kr. + evt. porto

Den kan bestilles på
www.astrologi.dk
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Så kom den længe ventede bog:

DYRENES HEMMELIGE LIV
af forfatteren til super-bestselleren ”Træernes hemmelige liv” – glæd dig!
Mindst lige så fantastisk som forgængeren!

Bogen er nu ankommet, og kan købes i Astrologihuset eller bestilles på:
https://astrologi.dk/shop/

Læs anmeldelsen på side 63

Se rabatbilletten på side 39



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
A
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Joe Dispenza
Placeboeffekten
412 sider, kr. 329,95
Borgen

Placeboeffekten af Joe Dis-
penza er en bog, der viser,
at en væsentlig nøgle til
helbredelse ligger hos os
selv.

Bogen bevæger sig i og
omkring påvirkning af vore
tanker. Derfra er der ad-
gang til både det bevidste
og det ubevidste. Original-
titlen er: ”You are the Pla-
cebo: Making your Mind
Matter”. På dansk lyder un-
dertitlen: “Helbred dig selv
ved sindets kraft”. Man bør
altså tage sin sindstilstand
og sine tanker alvorligt!

Placeboeffekten er netop
i os selv. Det ser vi ofte i
blindforsøg med ny medi-
cin, hvor de mennesker,
som modtager en virknings-
løs pille (placebo) kan opnå
de samme virkninger, som
dem der får den rigtige pil-
le, og dette gælder både
når man ser på virkninger
og bivirkninger.

Bogen er delt op i to de-
le: Information og transfor-
mation. I forbindelse med
information, er der en del
neurologisk stof på et ret
højt niveau. Her hjælper
det, at der er masser af illu-
strationer/figurer i forbin-
delse med teksten og man-

ge farveplancher bagerst 
i bogen.  Gode værktøjer,
som gør forskellen mellem
denne bog og andre bøger
om selvhelbredelse. Det do-
kumenteres rent faktisk, at
man kan skabe en ny virke-
lighed ved at ændre på sine
tankebaner.

Det demonstreres også,
at vi mennesker på et over-
ordnet plan nedarver/ko-
pierer disse overordnede
tankemønstre og vaner, og
dermed står fremtiden
grundlæggende på det
samme fundament. Ved ak-
tivt at gribe ind i disse ned-
arvede mønstre og vaner,
kan vi skabe nye opfattel-
ser, overbevisninger og
holdninger.

Det dokumenteres gen-
nem hjernebølger og bille-
der af aktiviteter i de for-
skellige hjernecentre, at på-
virkning af vore tankemøn-
stre kan ændre vores regi-
strerbare hjerneaktiviteter.
Herved dokumenteres det,
at fx meditation er et godt
behandlingsmiddel til at
lette sygdomssymptomer,
som ikke har en god prog -
nose for helbredelse med
traditionel medicinsk be-
handling.

Der findes eksempler på,
at mennesker, der efter læ-
gelig vurdering er meget
syge, i virkeligheden ikke
fejler det, der er blevet di-
agnosticeret, men de dør
alligevel. Og der findes ek-
sempler på det modsatte.
Der er i informationsdelen
mange eksempler herpå. Et
citat fra bogen: ”Fra infor-
mation til transformation:
Bevis for, at du er placebo-
en”.

I bogens anden del er der
mange anvisninger til medi-
tation, som man selv kan
bruge. På den måde bliver
bogen også meget praktisk
anvendelig.

Godt anvendt vil vi ople-

ve, at det ukendte og frem-
tiden er vores ven og ikke
vores fjende. Der gives
mange nye muligheder til
at finde svarene, og vi er
selv med til at skabe vores
egen fremtid, og dermed
vores egen sundhed – på
godt og ondt.

Bogen kan læses uden
speciel viden om, hvordan
hjernen fungerer. Bogen er
banebrydende på den må-
de, at den rækker ud til al-
le, der tvivler på, at vores
psyke har betydning for vo-
res fysiske velbefindende.
Her finder vi dokumenta-
tion for sammenhængen.
Bogen er derfor særdeles
anbefalelsesværdig.  

Rashani Réa,
Sangen i sorgen
185 sider, kr. 279,00
Visdomsbøgerne

Sangen i sorgen er en bog
om liv, død og åndelighed.
Rashani Réas bog handler i
sandhed både om ydre og
indre rejse.

Opvokset i Californien
bevæger hun sig med sin
familie rundt i verden –
England, Indien og særligt
Frankrig, hvor hun tilbrin-
ger et par årtier af sit liv.

I denne bog, er der også
beskrivelse af tab, – brode-
ren, moren og faren. Og
tab, der skyldes ulykker og

sygdom for hende selv –
motorcykeluheld med ska-
der på knogler, især bæk-
kenpartiet, til følge, og di-
agnose af borreliose. Det
sidste var ikke kendt i
Frankrig, da Rashani Réa le-
vede dér for mange år si-
den.

Den indre rejse sættes
blandt andet i gang af ydre
påvirkninger. Der er i hjem-
met en kultur omkring tole-
rance overfor mange for-
skellige religioner. Og i Ras-
hanis hjem var det ikke så
meget regler, som de ibo-
ende åndelige strømninger
og de personer, der repræ-
senterede dem, som fx
Buddha og Jesus, der var
samtaleemnet. På et ånde-
ligt plan taltes der om Hin-
duisme, Jødedom, Islam etc.

I forbindelse med borre-
liosen fik hun tilbudt intra-
venøs behandling med anti-
biotika. Det ender hun med
at sige nej tak til. Til gen-
gæld opsøger hun og mo-
deren en healer i Indien
højt oppe i Himalayabjerge-
ne. Healeren skal kun bruge
hendes navn, som hun skri-
ver på en lille seddel. Hvad
der sker hos healeren, kan
du selv læse i denne usæd-
vanlige bog.

Forfatteren mener, at vi,
for vores helbreds skyld må
kigge mere bredt, ikke at vi
skal give slip på moderne
lægevidenskab/behandling,
det er nemlig ikke enten el-
ler, men både og, konklu-
derer hun.

Det, forfatteren er opta-
get af er, at legemet hele ti-
den arbejder på at heale sig
selv, og det sker blandt an-
det fordi i symptomerne
lægger vejen til helbredel-
sen. Dette betyder, at det
især sker på det åndelige
plan. Den indiske vismand
Rumi sagde: ”Smertens hel-
bredelse er i smerten” – ci-
tat fra bogen. ‡



Det, som er usædvanligt
ved denne bog, er, at den er
ledsaget af de mange
smukke digte, som Rashani
Réa er blevet kendt for. De
væves sammen med tek-
sten, og er ledsaget af fine
vignetter. På denne måde
bliver bogen ud over tek-
sten også en sanseoplevelse
gennem øjnene for det in-
dre menneske – det dybere
i os selv.

Rajiv Parti
Jeg døde for at vågne op
270 sider, kr. 299,95
Gyldendal

Den amerikanske læge,
født i Indien, Rajiv Parti,
fortæller i bogen om en
meget detaljeret nærdøds-
oplevelse, som han kom ud
for efter at have fået kon-
stateret prostatakræft. Han
og familien var vant til et liv
i ”overhalingsbanen”. Med-
lemmer af jetsettet med
masser af succes, stor palæ-
bolig på 2.000 m2, mange
dyre biler, høj indtægt med
mere. Men også bivirknin-
gerne af enorm materiel
succes fx stress, diverse af-
hængigheder som stort al-
koholforbrug og piller til at
dulme stressen.

Nærdødsoplevelsen, som
Rajiv fortæller om, er me-
get specifik. Møde med tid-
ligere familiemedlemmer
generationer tilbage, forso-
ning med sin far og konkret
information om den vrede,
der var gået i ”arv” i flere
omgange. Der er møde med

de 2 ærkeengle Michael
(beskytter af mennesker) og
Rafael (helbredelsens en-
gel), og Rajiv møder også,
det han kalder Lysvæsenet,
som bare er kærlighed. Han
får en meget specifik vejled-
ning om, hvad han skal ar-
bejde med, når han vender
tilbage efter nærdødsople-
velsen. 

For at kunne hjælpe men-
nesker på den måde, med
spirituel medicin/bevidst-
hedsbaseret helbredelse,
må Rajiv totalt skifte fokus
fra det totalt indtjenings-
og pengefikserede liv, til et
nyt, hvor han ser patienter-
ne som mennesker og tager
sig tid til at tale med dem.
Livet forandres for Rajiv ef-
ter nærdødsoplevelsen, som
har vist ham næstekærlig-
heden og kærligheden fra
Lysvæsenet.

I slutningen af bogen af-
sløres det, hvem det Lysvæ-
sen er - der kommer ud af
lyset for at tale til Rajiv? –
og hvilke opgaver dette
Lysvæsen har med? Der er
nemlig en større opgave til
Rajiv – og bogen viser, at
nærdødsoplevelser uden
tvivl er åndelige og ikke re-
ligiøse.

Der er flere fortællinger i
fortællingen, idet Rajiv får
et helt nyt syn på tilværel-
sen og ser gamle oplevelser
i sit liv på en ny måde.

Universet er med dig
Gabrielle Bernstein
Lær at føle dig tryg og få
tillid til livet
224 sider – kr. 299,95
Gyldendal

Dette synes umiddelbart at
være endnu en bog om,
hvordan vi bliver lykkelige
og glade. Men bogen stik-
ker klart dybere end det.

Måske er det forfatterens
baggrund som misbruger af
stoffer + alkohol, sammen-
holdt med en opvækst i et
”flipper-miljø”, og derfor
med en opfattelse af selv at
være en outsider, der gør

en forskel, når hun bliver
ramt af en åndelig åbenba-
ring som 25-årig, hvor hun
begynder at lægge sit liv
om i en spirituel retning.

Modellen til at gå fra fo-
kus på det egostyrede, kon-
trollerende og materielle i
livet til det åndelige eller
spirituelle er blandt andet
at droppe ”dømme-sygen”
– vores forudfattede me-
ning om både andre og os
selv. Herved kan vi på sigt
slippe af med frygten for li-
vet og det ukendte. Sæt i
stedet fokus på den univer-
selle, guddommelige kær-
lighed.

Hver gang vi møder an-
dre med fordømmelse eller
en forudindtaget opfattel-
se, lader vi os ofte ”smitte”
af deres negative udstrå-
ling/energi som fx vrede,
frygt, fordømmelse etc.,
som vi så tager på os. Der-
med adskiller vi os fra det
spirituelle univers og de po-
sitive energier, som univer-
set ellers stiller til rådighed
for os.

Forfatteren mener, at
størst af alt er kærligheden,
der hænger sammen med
sandhed og fred.

Vi må derfor lære at se
gennem universets ”øjne”
af kærlighed. Det giver po-
sitivt energiflow.

Vi kan søge i den retning
ved bøn og meditation. Der
er masser af eksempler på
bøn og meditationer i bo-
gen.

Faktisk er det sådan, at vi
må indse, at den universelle
kærlighed er i os – så vi be-
høver ikke søge den – men
”bare” erkende, at den er
der. Flere steder i bogen
bruger forfatteren ordet
Gud, og det ses, at Gud er
universet.

Gabrielle Bernstein skri-
ver, at der er mange veje til
kærligheden, sandheden
og freden, når man har et
åbent sind og vælger at ud-
vikle sig i den åndelige ret-
ning ved hjælp af kærlighe-
den.

Bogen er let læst, og der
er en god balance mellem
eksempler fra forfatterens
eget liv, bønner og medita-
tionsøvelser, så den er inspi-
rerende.

Drømme & Energifelt –
Drømmeleksikon
Frank Lorentzen
292 sider, 298,00 kr.,
Gilalai

Så er der kommet en vær-
dig afløser eller måske sup-
plement til det berømte
drømmeleksikon Cyprianus.
Dette nye er dog langt me-
re omfattende – og meget
mere specielt. Forfatteren
har 40 års erfaring med
drømme og energifelter, og
dette er er bogens brænd-
stof. Første del er en indfø-
relse i drømmenes mange-
artede funktioner og be-
tydning., fx drømmetyper,
farvernes betydning og den
terapeutiske gevinst ved
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drømmearbejdet. Desuden
en guide til, hvordan man
kan arbejde med sine
drømme. Del 2 er et alfabe-
tisk drømmeleksikon med
de almindeligst forekom-
mende symboler, som be-
skrives og forklares. Et me-
get spændende projekt.

Succestyranniet 
og vejen ud
Emilia van Hauen
255 sider, kr. 199,95
Rosinante

Emilia van Hauen har skre-
vet denne bog efter det,
man kalder en livskrise – for
hende en skilsmisse.

Det er gennem kriser, at
vi alle har mulighed for at
vokse, hvis vi selv griber
chancen – carpe diem eller
seize the moment – på nu-
dansk.

Emilia van Hauen får
trukket linjerne skarpt op
omkring det, der regnes
som succes i verden eller
det virkelige liv, og det vi
kalder fiasko. Igen ser vi, at
alt, der kan måles og vejes,
er dér, hvor vi kan sætte op-
nåelige mål. Men forfatte-
ren får også henledt vores
opmærksomhed på, at vi
mennesker i visse sammen-
hænge er så langt ude, at vi
konstruerer målemetoder,
selv for det som ikke lader
sig måle. Det omtales i bo-
gen ved fx arbejdsgiveres
målesystemer for medar-
bejdernes præstationer. Vi

må ikke glemme, at disse
målesystemer også eksiste-
rer i privatsfæren, hvor vi
måler os selv op mod andre.

Som Emilia van Hauen
skriver, er der måske håb
om, at der er en spirende
indsigt på vej, der vil vise, at
ikke alt er målbart her i li-
vet. Og det er noget af det,
der er godt at indse – både i
relation til privatlivet og ar-
bejdslivet.

Vi kan med måling og
planlægning komme til at
planlægge os til en fiasko,
som vi kalder det, når det
ikke lige går, som vi har
planlagt eller forestillet os.
Uden planlægning og må-
ling ville vi måske blot kal-
de det en erfaring at bygge
videre på.

Som Emilia van Hauen
også skriver, er vi ikke en-
ten succes eller fiasko, for
ingen af delene er vores
identitet.

Og forfatteren viser os
også indsigten om, at lidel-
ser, uretfærdigheder eller
prøvelser, som vi uundgå-
eligt kommer ud for, ikke
skal opfattes personligt.
Det er nemlig det bedste at
acceptere, at vi er en del af
noget større – uanset om vi
kalder det Gud eller noget
andet. Her viser Emilia van
Hauen noget af sin kultu-
relle baggrund med rødder
i det katolske Spanien. En
absolut læseværdig bog.

Disciplens vej
Joseph J. Dewey
432 sider, kr. 229,-
Synteseforlaget

Den amerikanske originalti-
tel er ”The Unveiling” eller
”Afsløringen”. Den danske
undertitel: ”Det skjulte
budskab i Johannes Åben-
baringen” udtrykker, hvor
afsløringen sker.

Forfatterens tilgang er
åndelig. Han læser så at si-
ge med åndelige briller og
får den åndelige dimension
ud af teksten. Det drama el-
ler den meget sort/hvide

fortælling, som kan synes
at være i Johannes Åbenba-
ringen, forsvinder i den ån-
delige dimension, og tek-
sten bliver forståelig. Der er
også perspektiv til Jesu lig-
nelser i evangelierne, der
herved også bliver lettere
at forstå.

Vi mennesker er i forbin-
delse med Skaberen, som
grene på et træ er i forbin-

delse med roden via stam-
men. Indimellem kan vi som
mennesker miste forbindel-
sen til Skaberen. Vi kan
genoprette den, når vi sø-
ger inde i os selv efter det,
der er større end os selv. 

Sagt på en anden måde,
er mennesket fra begyndel-
sen ét med Gud/Skaberen
eller Universet. Jesus taler
om, at Himmeriget ikke kan
ses, fordi det er inde i os
selv.

Vi må gå den åndelige vej
for at blive klogere på livet
eller få en dybere forståelse
af alt. Jesus siger også om
sig selv, at han er Vejen,
Sandheden og Livet. Det gi-
ver god mening, når man
har de åndelige briller på
som denne forfatter. 

Bogen er meget åndelig
og inspirerende for enhver
nysgerrig, der ønsker at sø-
ge og finde i sig selv.

Dyrenes hemmelige liv
Peter Wohlleben
234 sider, 249,95 kr.
Peoples Press

Lad det være sagt
med det samme. Pe-
ter Wohllebens nye
bog, “Dyrenes hem-
melige liv”, er mindst
lige så fascinerende
som den foregående,
“Træernes hemmeli-
ge liv”. Forfatteren
har taget udgangs-
punkt i de nyeste vi-
denskabelige opda-
gelser og sammen-
koblet disse med
hans egne oplevelser
i naturen. Vi får virke-
lig et fantastisk ind-
blik i dyrenes indre
liv. Han fortæller om

haner, der lyver for deres høner, selvopofrende
egernmødre, medfølende skovmus, sørgende rådyr
og ravne, der kan kende hinandens stemme selv ef-
ter mange års adskillelse. Han slår fast, at dyr, lige-
som mennesker, har helt deres egen personlighed.

Denne bog bør læses af enhver dyre- og fugleelsker.

NYHED
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