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Nyt koncept i 
HOROSKOPET

Vi har gennem længere tid ændret gradvist på
HOROSKOPETS indhold og udseende. Vi er
ikke helt i mål endnu, men vi er godt på vej.

Ændringerne er sket på flere områder. Måske har
du lagt mærke til, at vi har ændret layoutet, så der
er kommet mere luft på siderne og en lidt større
skrift. Horoskoptegninger er også blevet markant
større, og vi tilstræber at sætte planeternes og ak-
sernes aktuelle positioner manuelt ind på horo-
skoptegningerne. Det skæmmer måske lidt, men
til gengæld bliver mange glade for dette tiltag, da
det øger overskueligheden markant. Et andet væ-
sentligt tiltag er, at vi nu kører med to spalter på
siderne i stedet for tre. Vi håber, at dette falder i
læsernes smag. 

Vi har også indført et helt nyt begreb, nemlig et
hyposkop, som er et horoskop med et hypotetisk
fødselstidspunkt. Dog er horoskopet tjekket efter
på begivenheder, og på om fødselshoroskopet
passer med den faktuelle personlighed bag horo-
skopet. Når det arbejde er gjort, er der en mulig-
hed for, at horoskopet passer med virkeligheden,
men der er ingen garanti for, at det stemmer 
overens med det faktuelle fødselstidspunkt. Så
hver gang du ser betegnelsen ”hyposkop”, skal
du være klar over, at der er tale om et spekulativt
horoskop.

Vi fortsætter med de populære krimisider, hvor
Claus Due boltrer sig med dels historiske krimi-
nalgåder og dels med mere aktuelle. Han fort-
sætter dermed det arbejde, som blev grundlagt
under navnet Astrologisk Detektivbureau. Kært
barn har mange navne, og internt har vi gennem
tiden kaldt detektivbureauet for både Ekstrapol,
Intrapol og Astropol. Det er ikke et almindeligt
detektivbureau, da vi jo kun bruger horoskopet
som redskab, vi lister ikke rundt på gader og stræ-
der iført overfrakke, hat og forstørrelsesglas, det

lader vi Sherlock Holmes om. I dette nummer ser
Claus bl.a. nærmere på dansk kriminalhistories
eneste seriemorder, Dagmar Overbye, som i for-
rige århundrede angiveligt myrdede mindst ni
børn. Det vil sige, det var dem, hun blev dømt
for at have myrdet. Men man regner med, at der
nok har været flere. 

Danmark må være det eneste land på kloden,
som kun har én seriemorder, og som vel at mær-
ke er kvinde. Man kan derfor tale om total kvin-
dedominans på området for seriemord, hvor
Amagermanden ikke engang kan være med iføl-
ge den kriminalhistoriske definition på en serie-
morder, da han ”kun” er dømt for to mord. I øv-
rigt skal alle mordene, hvis man skal kunne kalde
morderen for seriemorder, være udført efter den
samme hovedopskrift. Den definition passer per-
fekt på Dagmar Overbyes ni børnemord.

Vi vil gerne opfylde mange læseres ønske om fle-
re horoskoper og tolkninger, og vi vil gerne leve
op til vores navn “Astrologimagasinet HORO-
SKOPET”, så derfor sker der nu et markant løft
på dette område allerede i nærværende nummer.
Vi bringer fremover en særlig afdeling kaldet
”Det runde hjørne”, hvor vi kort analyserer ho-
roskoper på mennesker, der fylder rundt eller på
anden måde jubilerer.

Vi håber med disse tiltag at opfylde mange læse-
res behov. Selv er vi glade for ændringerne og hå-
ber, at de vil bringe større interesse for bladet og
for astrologien i Danmark.  

Velkommen til endnu et spændende nummer af
HOROSKOPET. Alle ønskes en god påske og
et udviklende forår – og i det hele taget et godt
astrologisk nytår. Den 20. marts (forårsjævndøgn)
er det nemlig astrologisk nytår, som jo er lige så
væsentligt som det, der fejres ifølge kalenderen.

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.), 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
2.  KVARTAL 2018

Astrologisk Selskab
Foredrag, cafeer og astrologisk me-
ditation
Følg med på opslagstavle i Astrolo-
giHuset og på hjemmesiden:
www.astrologiskselskab.dk

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

Klarsynsaften
Den første onsdag i hver måned
kl. 19.30
v/John Calmar
Entré: 120 kr. 
Hvis man er medlem af John 
Calmars Univers er prisen 100 kr.
Tidsbestilling til clairvoyance og 
hypnose
Tlf. 40 93 85 93
www.johncalmar.dk

April 

Din indre Gral
Onsdag 4/4 kl. 19.00-21.00
Foredrag v/klarsynet healer Helle N
Hjerte * Flamme * Gralen * 
Kundalini

Hvordan hænger alt det sammen?
Tilmelding på 24 42 81 85 eller 
helle-n@live.dk
www.helle-n.com
Pris 200 kr.
Der kan betales med Mobile Pay

Tarot kort – kursus
Weekenden 14-15/4 
kl. 10.00-16.00
Weekend kursus for begyndere
v/Psykoterapeut og håndlæser 
Bodil Nielsen
www.helle-n.com
Der vil være max. 8 deltagere
Tilmelding på tlf. 40 29 40 04
Kurset koster 1.500 kr. og betales
ved tilmelding

Kursus i Reiki-healing I
Fredag 20/4
kl. 19.00-22.30
Lør-søn 21-22/4
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

Maj

STYRK DEN, DU ER 
– en introduktion til 
skyggearbejde
Torsdag 24/5 kl. 18.00-20.00
Foredrag v/Annika Leschly
www.annikaleschly.com
Tilmelding tlf. 60 70 68 36 eller
mail@annikaleschly.com
Pris 199 kr. (der er 2 for 1 pris, d.v.s.
du kan tage en gæst med gratis)

Juni 

Kursus i Reiki-healing I
Fredag 22/6
kl. 19.00-22.30
Lør-søn 23-24/6
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
din arrangementer

8 sider du kan tage ud
og gemme

På de følgende 6 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, horoskoper m.m. samt en væ-
sentlig opdatering af Rigets tilstand.
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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

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

Abonnér på astrologimagasinet
HOROSKOPET
Husk at forny dit årsabonnement 
og få et gratis årshoroskop

www.astrologi.dk
astrologi@astrologi.dk  
Telefon 3645 0545
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forsamling
Fredag den 6. april 2018 kl. 16.00 
i AstrologiHuset, Teglværksgade 37

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

Eventuelle forslag skal være 
bestyrelsen i hænde senest den 
16. marts 2018
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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

mail@hellehewau.com

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



NMELDELSER Redigeret af Leif Brammer

ALLE BØGERNE KAN KØBES I  ASTROLOGIHUSET
A
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Astrologisk dagbog
Claus Houlberg
480 sider, 325 kr.-
Forlaget Haristios

Undertitlen til bogen her er
’omrids af en ny virkelig-
hed’, og det er i høj grad,
hvad der er tale om. Alle
tekster i bogen har oprinde-
lig været indlæg på det so-
ciale medie Facebook, og
Claus Houlbergs mange tek-
ster har haft et stort antal
følgere. 

Nu er det så muligt at ha-
ve alle tekster til rådighed i
bogform, og det har været
et stort ønske hos mange. 

Teksterne er blevet til i
den periode, hvor planeten
Saturn bevægede sig igen-
nem Skyttens tegn, og der
bliver i høj grad taget an-
svar for at udvide horison-
ten for os alle. Claus Houl-
berg skriver et sted, at det
generer ham, at astrologi
omtales som en meget gam-
mel videnskab. For ham er
det snarere en videnskab,
der er ved at blive til, i takt
med at menneskeheden når
nye niveauer i sin udvikling. 

Vi får som læsere lov at
deltage i en proces, hvor
astrologien åbner sig for
nye, åndelige dimensioner
af virkeligheden. Det er en
stor gave, at Claus Houlberg

er villig til at dele sine intui-
tive indsigter med læserne. 

Bogen kan anbefales til
alle, der har interesse for
esoterisk astrologi. 

Aase Kærgaard

Astrologiske årbøger
2018 – Vædder, Tyr osv.
174 sider pr. bog, 49,95 kr. 
Harlequin

Traditionen tro har Karmel
Nair udsendt de sædvanlige
12 bøger – én for hvert stjer-
netegn – for 2018. Karmel
Nair er tarotlægger, men
har tunet ind på de enkelte
tegn via tarotkort, og resul-
tatet for i år er på samme fi-
ne niveau som tidligere.

Temaerne er kærlighed,
økonomi, arbejde, helbred,
meningen med livet. Hun
svarer bl.a. på disse spørgs-
mål: Hvilket stjernetegn
passer du bedst sammen
med? Finder jeg mit livs
kærlighed i år? Bliver min
økonomi bedre? Får jeg
drømmejobbet? Hvad med
helbredet? - KAJ

Astrologi, ernæring og
sundhed
Robert Carl Jansky
200 sider, 180.- kr.
Museum Astrologicum

Det er ikke nyt, at astrologi-
en kan bruges som et red-

skab i helbredsmæssige
spørgsmål. Men alligevel
findes der stort set ingen-
ting om medicinsk astrologi
eller sammenhængen mel-
lem astrologi og ernæring
på dansk, så det er et vigtigt
fremskridt, at Leena Wåle
har påtaget sig at oversætte
denne bog. 

Jansky studerer forholdet
mellem fødselshoroskopets
symboler og de biokemiske
og fysiologiske fænomener
i kroppen. 

Forfatteren er biokemiker
og astrolog, og den sjældne
kombination af fag åbner
døren for ny viden om sam-
menhængen mellem krop-
pens biokemi, altså f.eks.
proteiner, kulhydrater, en-
zymer, hormoner osv. og de
astrologiske symboler i fød-
selshoroskopet. Der er tale
om en forskning, der kan bi-
drage væsentligt til fore-
byggelse af helbredsproble-
mer. 

Vi har at gøre med et
stykke pionerarbejde, og
Jansky fremhæver selv, at
der stadig er brug for me-
gen forskning på området.
Fokus er på, at opretholde
et godt helbred, og altså at
få øje på tegn på, at hel-
bredsproblemer er under
opsejling, og på redskaber
til at undgå sygdom.

Aase Kærgaard

Benjamin Lundberg
På date med stjernerne
236 sider, kr. 220,00
Byens tryk 2017

Har vi brug for en ny bog
om stjernetegn? Måske.
Måske ikke. Men hvis du vil
læse din sidste eller din før-
ste bog om de 12 astrologi-
ske typer, kan du have fun-
det den rette forfatter.
Lundberg ved ikke bare no-
get om stjernetegn. Han
kan også skrive og det med
masser af vid og bid. Lund-
berg har fat i tegnenes in-
dre dynamik. Det er ikke
gammelt stof, der repete-
res. For den astrologiske læ-
ser er det tydeligt, at der ik-
ke trækkes på de sædvanli-
ge kilder, men egen evne til
at ”tappe” den astrologiske
symbolik, kombineret med
sin personlige iagttagelse af
mennesker og situationer i
det virkelige liv.

For hvert stjernetegn er
der en række afsnit om teg-
net som partner og elsker
samt ’Tips & tricks’ med hen-
syn til musik, livretter, fore-
trukne omgivelser. Der er
også rigtige horoskoper på
Sara Bovin, Elsborg-Maribo
og Ole Stephensen, hvilket
gør bogen et spadestik dy-
bere end gennemsnitsudgi-
velsen om stjernetegn. Ho-
roskoptegningerne indehol-
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der hele planetbilledet,
mens de astrologiske ”hu-
se” er udeladt. I analyserne
hentes flere detaljer ind.
For eksempel berøres Sa-
turn-runder og astrologiske
livsfaser. En for undertegne-
de væsentlig detalje er, at
Lundberg integrerer ugeda-
genes hersker i sine tolknin-
ger. Ole Stephensen har for
eksempel som onsdagsbarn
en markant Merkur. Et til-
læg uddyber ugedagsher-
skerne.

En signifikant detalje er,
at bogens illustrator fejlag-
tigt har valgt at placere en
”vandmand” på forsiden.
Der er jo ikke nogen ”vand-
mand” i astrologien, men
derimod en Vandbærer,
som er dyrekredsens ellevte
tegn. Alligevel er dette må-
ske et ubevidst kosmisk vink
fra sidste morsomme udgi-
velse om de 12 stjernetegn,
nemlig Peter Fogtdals “Kan
man træde på en vand-
mand”. - Claus Due

Doreen Virtue
10 budskaber til dig fra 
dine engle
176 sider, kr. 249,95
Borgen

I denne bog viser forfatte-
ren os, at der er to veje at
følge i livet – kærlighedens
og frygtens. Dette skal ses
af, at vi alle er skabt i enhed
med Gud. Skaberen er altså
inden i alle, og dermed er
skaberens kærlighed i et-
hvert menneske. Det, der
kan få os ad frygtens vej, er
alle de behov, vi får ved li-
vet i den fysiske verden. 

Alt det, der gør menne-
sker stressede, vælger vi
mange gange oftere, end
det der giver os fred. Vi vil
jo gerne være den bedste til
alt, og dermed kommer
konkurrencemomentet ind i
vores liv.

Doreen Virtue viser en an-
den vej, som er meget mere
spirituel eller åndelig. Selv-
om det kan virke uforstå-
eligt, at vi, ved at være ven-
lige og udvise medfølelse
og kærlighed over for vore
medmennesker, og derigen-
nem også over for os selv,
netop på den måde får et
mere fredfyldt liv. 

Der er så mange indsigter,
der via englenes budskaber
kommer fra Gud/Jesus. Eng-
lene er der for at gøre det
lettere at høre det, der
kommer fra Gud. 

Betydningen af at vi må
elske os selv, som Gud elsker
os, fremgår tydeligt af hele
bogen, fx ved at det beskri-
ves, hvad vi får ud af at må-
le os selv mod andre. Dette
kan føre til, at vi virkelig fø-
ler os bedre eller dårligere
end andre. Og der er ikke
noget, der er hverken dårli-
gere eller bedre i denne di-
mension. 

Det, der forstyrrer men-
nesker hele livet igennem,
er egoet.  Og ved at læse
denne bog gives der mulig-
heder for at se, om det er
egoet, der taler, eller om
det er skaberen.

Årsagen til denne ”kamp”
mellem egoet og det ånde-
lige er, at mennesker føler
sig adskilt fra det, de ikke
har, og derfor er det van-
skeligt at mærke udgangs-
punktet: – at Gud og alle
mennesker er ét. 

Men det er faktisk ikke
nogen nyhed. Det med en-
heden med Gud har Jesus
sagt, idet han taler om, at
han er i Gud, og Gud er i
ham, og derfor skal vi blot
blive i ham eller den korte
version – Himmeriget er in-
den i jer. For så er vi ét. 

Doreen Virtue taler om
en opvågnen – ja, til at gå

kærlighedsvejen i vore liv.
Hav mod til at læse bogen
og der er lagt op til foran-
dringer i tilværelsen, hvis
man tager englenes bud-
skaber til sig.

James van Praagh
Størst af alt er kærligheden
208 sider, 299,95 kr.
Gyldendal

Forfatteren ser kærlighe-
den på tre måder, som ud-
gør bogens temaer: 1) Kær-
lighedens energi, 2) At spil-
le livets spil og 3) Accept.
Under disse temaer ligger
fx, at vi må elske os selv, at
alt er energi og overgivelse
eller give slip på egoet eller
viljen.

Kærligheden findes bag
alt det tredimensionelle –
alt det, som vi mennesker
ser og oplever i vores liv.
Den er større end den kær-
lighed, vi så let får i tanker-
ne omkring vores relationer
til andre mennesker, vores
nærmeste, dem vi deler li-
vet med: partnere, børn,
venner etc.

Kærligheden kan lede os
ind på den vej i livet, som
gør det lettere at være her
på Jorden, idet vi ikke må
glemme, at vi også er sjæle-
lige og åndelige væsener,
der inkarnerer her på Jor-
den for at lære noget.

Den spirituelle og åndeli-
ge læring er der masser af
anvisninger om i bogen.
Forfatteren har selv evner
til både at læse auraer og
mærke sjæle, så han kan

modtage meddelelser fra
dem. 

Det er vigtigt at indse, at
forfatteren taler om en ån-
delig/spirituel tilgang til li-
vet. Det er nemlig på det
plan, vi får adgang til alt
det positive som tilgivelse,
tålmodighed, medmenne-
skelighed, medfølelse, ven-
lighed, empati m.m. Alt det
som gør, at vi vil kunne op-
leve et lettere liv og indse,
at det meste af det, vi ser
som nødvendigt i vores ma-
terielle verden, ikke er af-
gørende. 

Vi vil også kunne lære, at
andre mennesker ikke kan
bringe os lykken i vores liv
alene. Vi har også selv et an-
svar for at søge i os selv ef-
ter det, vi mest ønsker af li-
vet. Så bliver det meget let-
tere at modtage det fra an-
dre, som vi netop søger i an-
dre mennesker.

Ved læsningen af bogen
er det vigtigt at forstå, at vi
alle er forskellige, og det vil
være forskelligt, hvad vi
hver især får ud af bogen.
Det har også at gøre med
vores åndelige eller sjæleli-
ge udvikling. Men selv om vi
er forskellige, er alt også en
enhed i den kærligheds-
energi, som van Praagh skri-
ver om.

En berigende bog for alle,
der er søgende efter en hø-
jere mening med tilværel-
sen – uanset hvor man kom-
mer fra.

Lorna Byrne
Englene er overalt
364 sider, 299,95 kr.
Borgen

Lorna Byrne har set engle
og skytsengle, siden hun var
barn. Hun har også mødt
Gud. Når det sker, oplever
hun altid sig selv som barn.
Det er, fordi vi alle er Guds
børn, og er børn i hans nær-
hed.

Lorna Byrne får vist, at
menneskene er kommet
langt væk fra det åndelige
og sjælelige. Forbindelsen
til sjælen er blevet meget
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tynd. Det er en følge af in-
dustrialiseringen og kom-
mercialismen. Alt det ydre
vildleder menneskene. Vi
søger nærmest alt uden for
os selv. Lykke og glæde,
kærlighed og nærhed. Vi
har vanskeligt ved at accep-
tere, at der er noget, der er
større end os selv. 

Hvis vi begynder at se ind-
ad og tro på, at der findes
noget større end os selv,
kan vi genskabe forbindel-
sen til det åndelige. Og det
vil ændre alt på sigt. Med-
menneskelighed, hensynet
til andre og næstekærlighe-
den vil vokse. Det skaber ik-
ke kun ændringer i os selv,
men også i vores omgivel-
ser. 

Lorna Byrne berører et
ømtåleligt emne i bogen,
nemlig alt det, der produce-
res af engle, englekort etc.,
som virksomheder tjener
mange penge på. Hun har
fået vist, at i verden, som
den er i dag, er lige netop
dette med ”engle-industri-
en” nødvendigt for, at hun
har fået/kan få udgivet sine
bøger og opfylde den mis-
sion, hun har fået af Gud
om at skrive om englene.

Det kan kræve mod at læ-
se denne bog, men tager
man mod til sig, mærker
man en forandring i sig selv.
Det tager tid at læse denne
omfattende, men berigen-
de bog. Fortvivl ikke, hvis
du ikke ser engle overalt.
Gud har gaver til alle men-
nesker, og der er ikke to

mennesker, der er ens. Må-
ske mærker du en optimis-
me eller andet, der får livet
til at virke lettere. 

Lorna Byrne har skrevet
flere læseværdige bøger
om engle fx ”Engle i mit
hår” og ”Trappetrin til Him-
len”.

Den ultimative guide til
Tarot
Liz Dean
238 sider, 279,95 kr., 
Turbine

Når jeg kigger på omslaget,
er jeg allerede forelsket i
den flotte energi, den inde-
holder.

Tarotbogen er fra start til
slut fyldt med ny inspiration
og med nye måder, der kan
laves oplæg på.

Bogen er skrevet i letfor-
ståeligt og direkte sprog.
Alle med interesse for tarot,
men som måske har tøvet,
kan få udbytte af denne
bog. 

Bogen er godt sammen-
sat af samlede forklaringer
med et godt overblik, der
refererer til andre esoteri-
ske systemer som astrologi,
numerologi og kabbala.

Bogen er for nybegynde-
re, men er i den grad også
en fornøjelse at arbejde
med for os, der har kend-
skab til tarot. 

Indtil jeg fik denne bog i
gave til jul, har jeg arbejdet
med en bog af K. Frank Jen-
sen fra Strubes forlag, som
jeg indtil nu ellers har været
meget tilfreds med. 

Men med denne nye bog

og inspirationskilde er ly-
sten til at udøve tarot med
nye oplæg noget, jeg glæ-
der mig over. En bog jeg vil
give mine varmeste anbefa-
linger. Bodil Nielsen

psykisk håndlæser og
psykoterapeut

Henry Grayson
Helbred dig selv indefra
272 sider, 299,95 kr. Borgen

Forfatteren opdagede som
ung at helbredelse ikke be-
høver at komme ude fra el-
ler ved behandling – men
snarere kan komme indefra.

Henry Grayson nævner
selv et eksempel, hvor han
bliver forkølet lige før en
vigtig eksamen. Og det han
har ikke lige brug for det på
det tidspunkt. Det, at han
tænker over, hvad han skal
med forkølelsen eller med
andre ord, hvad der kan væ-
re årsagen, får ham til at
tænke over, at han har ud-
skudt noget arbejde, han
skulle hjælpe en nabo med.
Han var i stedet travlt opta-
get af at male sit eget sta-
kit. Han skynder sig at få la-
vet en aftale med naboen
om, hvornår han kan få
gjort det, som han har lo-
vet. Det hjælper også på
forkølelsen.

Det minder om det, man
ofte siger. Det er ikke at ha-
ve travlt, der gør dig syg –
det er det, man ikke når, der
gør det.

Forfatteren kommer om-
kring lidt fysik, idet han gør
det klart, at det er kvante-
fysikken, der viser, at alt

hænger sammen. Og det er
energi alt sammen. Han
nævner, at der er en bevidst-
hed, som han kalder Gud,
bag alt, og yoga kan eksem-
pelvis være et middel til at
forbinde sig med bevidsthe-
den, som også er i os selv. 

Det vil sige, at man kan
aktivere de positive energi-
er og på den måde heale sig
selv indefra. 

Det er ofte traumer – ska-
der eller dårlige oplevelser –
der kan gøre mennesker sy-
ge. Og disse traumer kan
være fra før, vi bliver født,
og kan være kommet til i lø-
bet af svangerskabet eller
endog fra en tidligere in-
karnation.

Dette er interessant, da fx
astrologen Karl Aage Jen-
sen, ud fra Månens stilling i
svangerskabet, kan se even-
tuelle traumer, som popper
op senere i livet. Og der er
clairvoyante, fx den clair-
voyante rådgiver, Helle N.,
der kan se tilbage på tidli-
gere liv og finde frem til
traumer, som er årsagen til
udfordringer, et menneske
har i denne inkarnation –
og heale dem.  

Forfatteren har mange
anvisninger til, hvordan man
selv kan finde ud af, om
man har et traume, der på-
virker én i livet lige her og
nu. Der er også i bogen an-
visninger på ‘behandlinger’,
alt afhængig af om traumet
er nyt eller gammelt. Fx er
der anvisning på en thy-
mus/hjerte-massage, der an-
befales til at få ændret ne-
gative tanker til positive. 

Henry Grayson nævner
også kort, at menneskers
autoritetstro på fx læger
kan være afgørende for, om
en dårlig prognose medfø-
rer døden. Der er menne-
sker, der dør indenfor det
interval, en læge siger, at de
maximum kan leve. Og an-
dre, der måske tænker over,
hvad de skal med en be-
stemt sygdom eller et symp-
tom – ja, måske endda tæn-
ker over, hvad de kan lære
af det, der lever videre, for-
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di de bevarer eller tiltræk-
ker de positive energier.

Der er i dag mange bøger
om selvhelbredelser, også af
læger og forskere. Denne
bog henviser til kvantefysik-
ken og konklusioner om, at
alt er energi, og alt hænger
sammen. Der henvises både
til Einstein og Bohr. Denne
vinkel er et ekstra plus. En
let læst og praktisk bog. 

Drengen der gav den
blinde sine øjne
Lars Muhl
336 sider, 349,95 kr. (indb.)
Turbine

Lars Muhl er en flittig kunst-
ner. Nu har han senest be-
gået denne bog, som nær-
mest er en selvbiografi i
form af en beskrivelse af
den åndelige rejse, han har
været igennem de seneste
omkring 50 år. Han kalder
den for sin livsrejse. Lars
Muhl har læst syriske/ara-
mæiske skrifter relateret til
Det nye testamente. Ara-
mæisk var Jesu sprog, og
Muhl bruger i bogen Fader-
vor som eksempel; han tol-
ker denne bøn i tre versio-
ner, fordi aramæisk er et
sprog, hvor hvert ord han
flere betydninger, især hvad
angår den hebræiske ver-
sion af sproget. 

En af Lars Muhls konklu-
sioner er, at alle religioner
kan blive sekteriske, hade-
fulde og direkte morderiske
på grund af lederne inden
for den pågældende reli-
gion. Men alle religioner

har det guddommelige kær-
ligheds- og sandhedsprincip
som grundlag.  

Bogen er produceret i et
meget stort format, der gør,
at det meget righoldige an-
tal illustrationer, primært
fotos, kommer til sin fulde
ret. Lars Muhl har gemt me-
get materiale, helt fra han
var dreng. Ud over de ånde-
lige ressourcer, der strøm-
mer ud fra hver side, er der
også brugt store ressourcer
på bogen som helhed. Der
er kvalitet i indhold, såvel
som i udformning. Bogen er
derfor læseværdig i mere
end én forstand.   

Det store glidefald
Peter H. Fogtdal
332 sider, 249,00 kr., 
Turbine 

Nick Løkke-Andersen er en
midaldrende, velhavende,
dansk-amerikansk reklame-
mand, der har solgt sin suc-
cesfulde forretning til et
millionbeløb, og som nu
kun har et problem i sin til-
værelse – nemlig sig selv.  

Han mister sin mor og
hendes død efterlader en
tomhed og udløser den tra-
ditionelle 50-års-krise, hvor
man søger at få svar på det
store spørgsmål: ”Hvad er
meningen med mit liv?”.
Krisen medfører, at Nick ta-
ger til Indien for at møde
sin nye guru Sri Bhakti (der
har mange ligheder med Sai
Baba).

Allerede i starten af bo-
gen oplever man kontra-

sten mellem det fattige In-
dien og Vestens forkælelse
og luksusproblemer. Spørgs-
målet er så, hvem der er rig,
og hvem der er fattig. Et pa-
radoks som f.eks. ses i mø-
det med den indiske sikh-
taxachauffør Harjit, som vi-
ser sig at være en rigmands-
søn, der kører taxa bare for
at irritere sin rige far.

Livet i ashrammen er også
fyldt med modsætningsfor-
hold. Nick er både fascine-
ret og tvivlende over for sin
nye guru Sri Bhakti. Er guru-
en virkelig en guddommelig
frelser, sådan som de andre
personer i ashrammen på-
står, eller er han blot en
dygtig plattenslager? 

Det store glidefald er
oprindeligt et tibetansk-
buddhistisk ritual, man skal
udføre 111.111 gange. Det
store essentielle spørgsmål
er så, hvor mange gange et
menneske skal ”glide” for
at nå frem til samme visdom
som taxachaufføren Harjit:
”Vær så venlig ikke at sætte
lighedstegn mellem Sri
Bhakti og Gud, mr. Nick”.

Bogen er, som alle andre
af Fogtdals bøger, skrevet i
et humoristisk, sarkastisk og
lidt overfriskt sprog, som
både er morsomt, men til ti-
der også en anelse irriteren-
de. Den kan dog anbefales,
for den sætter det åndelige
liv i et humoristisk relief, og
vores tro bliver gang på
gang testet. 

Benja Frederiksen

Terapikort: 
”Spørg mig om alt”
Jeanne Fairy
50 kort, 229,00 kr.
Eget forlag

Kortene er en nyskabelse,
der kan sammenlignes med
det engang så populære
“Transformationsspil”, blot
i miniformat. Sættet bærer
undertitlen: ”Bliv klogere
på dig selv og andre”. De
nye kort er udviklet af Jean-
ne Fairy med en psykotera-
peutisk spirituel vinkel. Men
ordet “spil” er ikke helt

dækkende her, for der er
nærmere tale om terapikort
eller selvudviklingskort.

Kortene er en modvægt
til det at være online – en
stund til at reflektere og
være i kontakt med sin un-
derbevidsthed. Kortene
spejler en situation, nuet,
gennem de spørgsmål, man
trækker –  intet er tilfæl-
digt. Spil det ved selskaber,
med veninder, partner eller
træk selv et kort og lad det
danne baggrund for den
pågældende dag. Kortene
kan også bruges som red-
skab under coaching, sam-
taler m.m. Kortene kan læg-
ges af alle fra 18+ og fra 2-8
deltagere. 

Der er 50 kort med hver
sit spørgsmål, og astrologi-
ens fire elementer repræ-
senteres af tilhørende far-
ver og eksistentielle sider af
mennesket.  

Deltagerne skiftes til at
trække et kort, som svarer
på spørgsmålet. Om man vil
svare på et dybere eller let-
tere plan, bestemmer man
selv. Herefter er det muligt
for to deltagere at trække
kortet ”udfordringen” eller
”kommentaren”, som giver
én et modspil eller en aner-
kendelse. Man opdager her,
at der er en rød tråd mellem
spørgsmålene og de astro-
logiske elementer, og her er
svaret på, hvad man skal
være opmærksom på. 

Et meget fint terapeutisk
kortspil, som kan bruges af
alle i den nævnte alders-
klasse. - KAJ
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