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Udviklingen fortsætter
HOROSKOPET udvikles stadig, og læserne har taget meget positivt imod de seneste numre. Vi har
sat os det erklærede mål, at hvert nummer skal være
bedre end det foregående. Barren er sat højt for at
minde os selv om læsernes og astrologiens vigtighed. Høje ambitioner øger også engagementet.
Vi håber, at du som læser er glad for den udvikling,
der sker med magasinet i denne tid, og som videreføres i dette nye nummer. Vi øger hele tiden antallet af horoskoptydninger i bladet, hvilket var et af
de største ønsker i den læserundersøgelse, vi foretog sidste år.
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redaktionelt

Af Karl Aage Jensen

Udviklingen har også medført, at vi kan sige velkommen til et nyt medlem af redaktionen, Hanne
Albrechtsen. Hun debuterer i dette nummer med
en supergod og velskrevet artikel om tv-serien ’Badehotellet’.
Danmark har fejret kronprinsens 50-års fødselsdag,
og det skete med manér, så alle i samfundet havde
mulighed for at være med. Vi kalder jo HOROSKOPET for Danmarks royale magasin, og hver
gang der er lejlighed til det, bringer vi royalt stof
om både fødsel, bryllup og bortgang. Den væsentligste artikel var nok den om kronprinsparrets bryllup i 2004. I den anledning blev jeg inviteret ind i
DR P3 for at kommentere det royale bryllup direkte, og blev på den måde den første på kloden med
titlen royal astrologi-kommentator.

des på nettet. Vi har vinklet og sammenholdt emnet
med den tilsyneladende ”gidseltagning” i pressen,
der sker med astrologien og de tangerende fagområder i eksempelvis radio og tv.
Vi kommer også ind på, at Uranus har forladt Vædderens tegn og har bevæget sig ind i Tyren. Det skete den 15. maj 2018, og vi kan nu se frem til, at interessen for astrologi stabiliseres og måske endda
går lidt frem. Men det arbejde, Uranus udførte i
Vædderen, bliver der bygget videre på i Tyren. Læs
meget mere i ‘Udkigsposten’.
Husk også, at du kan læse astrologisk stof på AstrologiHusets blog via hjemmesiden. Her bringer vi artikler, som vi ikke får plads til i det trykte blad. Der
vil bl.a. blive skrevet om VM i fodbold samt en del
anden sport. På bloggen kan du også se dagshoroskoper for alle tegn.
Vi glæder os meget over igen at kunne tilbyde alle
de gamle succeser med personlige eventyr for børn
som fx ’Zoo-bogen’, ’En dag i cirkus’ og ikke mindst
’Mit eget godnateventyr’ – barnedåbsbogen, den
personlige godnathistorie, der handler om dengang
barnet blev født. Se dem på bagsiden.

Flere har udtrykt glæde over det faste kriminalstof
med Claus Dues portrætter af fx depraverede seriemordere. Dette nummer indeholder sidste artikel i
denne genre. I fremtiden vil Claus Due skrive om
andre former for forbrydelse fx økonomisk kriminalitet, bankrøveri, hacking og menneskesmugling.
Skriv til os, hvis du har forslag til emner.

I butikken og på webshoppen giver vi 20% i sommerrabat fra 1. juli til 1. september på alle dvd og cd
samt på udvalgte bøger. Astrologibøger, antikvariske bøger og de personlige børnebøger sælges til
normalpris. Sommer-rabatten gives for at du, som
forbruger, skal have mulighed for at købe gode bøger til en god pris – her i din lokale boghandel i
AstrologiHuset, men også som protest imod den
omsiggribende tendens til, at mastodonterne på
markedet fortærer de små butikker. Vi vil gerne stadig være din foretrukne boghandel. Læs evt. artiklen om Amazon.com.

Vi bringer også et indslag om ungdommens øgede
interesse for astrologi, som naturligvis mest kan fin-

Velkommen til endnu et spændende nummer af
HOROSKOPET.
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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

Astrologisk Selskab
Foredrag, cafeer og astrologisk
meditation
Følg med på opslagstavlen i Astrologi-iHuset og på hjemmesiden:
www.astrologiskselskab.dk

hanne@reiki.dk
Tlf. 48 30 13 61
Pris: 2.000 kr. inkl. moms

Astrologisk Museum
Kontakt os for fremvisning,
tlf. 3645 0545
www.asmu.dk

Onsdag 5/9 kl. 19.30
Klarsynsaften
v/John Calmar
Entré: 120 kr - eller 100 kr., hvis du
medlem af John Calmars Univers.
Tidsbestilling til clairvoyance og
hypnose
Tlf. 40 93 85 93
www.johncalmar.dk

Helle N afholder løbende åbne
meditationsaftener
Meditationerne er healings meditation med krystallernes stærke healende og udrensende power.
Aftenerne har forskellige temaer.
Følg med på hjemmesiden
www.helle-n.com og på Facebook,
hvor dato og tema bliver slået op.

August
Lørdag 18/8 kl. 14.00-16.00
Interaktivt foredrag med
psykoterapeut Jeanne Fairy i
anledning af udgivelse af et nyt
”spil”
Kom og prøv spillet ”Spørg mig om
alt – bliv klog på dig selv og andre”.
Hør om spillet og tilblivelsen af kortene, der er blevet kaldt ”det nye
transformationsspil”.

September

Se spillet på www.astroshop.dk
Gratis entré.
Torsdag 23/8 kl. 19.30-21.00
Klarsynsaften
v/Bettina Thomsen
Entré: 150 kr.
Billetter kan købes på
www.bettinathomsen.dk
Tlf. 86 74 27 57
Fredag 24/8
kl. 19.00-22.30
Lør-søn 25-26/8
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

Torsdag 27/9 kl. 19.30-21.00
Klarsynsaften
v/Bettina Thomsen
Entré: 150 kr.
Billetter kan købes på
www.bettinathomsen.dk
Tlf. 86 74 27 57

Brug gerne vores facebook-side til
din arrangementer

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 væsentlig opdatering af Rigets tilstand.

På de følgende 6 sider bringes Daglige aspekter af John Finding. Hiv ud og gem.
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2 årig
healeruddannelse
Intuitiv årsagshealing dybt inde i cellerne

Den nye tids terapeut
Karmisk healing – frigørelse af dette liv
og tidligere livs oplevelser og traumer
fra cellerne.
Kommunikation, problemafklarende
samtale, kropssprog, øjenbevægelser.
Clairvoyance, intuitionstræning, intuitiv
coaching, aurafarvernes betydning,
styrkelse af den 6. sans.
Beskyttelse af dig selv og din energi ved
kontakt med andre mennesker så du
kan bevare dig selv ren.
Du vil stå med et forvandlet indre ved
endt uddannelse.
En uddannelse for dig som ønsker at
bruge det til selvudvikling, til dig som
gerne vil være behandler og healer og til
dig som er behandler og gerne vil have
en dimension mere bygget på.
Hold opstart i København
den 4. marts 2019
Næste hold i Rødekro
opstart februar/marts 2020
Kontakt mig gerne for
en samtale om uddan‐
nelsen på
24 42 81 85
Er du blevet nysgerrig?
Du kan læse meget
mere på
www.helle‐n.com
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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.
s Telefonkonsultation, coaching, kurser og foredrag
s 1-årig uddannelse i drømmetydning for dig, som vil bruge
det professionelt, eller til personlig og spirituel udvikling
s Forfatter til bogen “Drømmenes Kraft” (Sphinx forlag)

Mirza Mølgaard
29 års erfaring
SAB-certificeret
Mirza Mølgaard s tlf. 46 15 16 48 s www.mirza-molgaard.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

Abonnér på HOROSKOPET
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

Clairvoyance / Charlottenlund
Har du brug for et kærligt skub?
Lyset er der altid, selv når udfordringerne overskygger
Kontakt clairvoyant, medie og healer
Inga Larsen

mail@hellehewau.com

Mere end 15 års erfaring
Ring 41 43 98 51
ingalarsen1007@hotmail.com

CLAUS HOULBERG’S 10 BØGER OM ASTROLOGI

250 kr.

280 kr.
225 kr.
Alle Horoskopets 42 grundsymboler psykologisk og billedrigt tydet

160 kr.
180 kr.
Tydningsmetoder

180 kr.
350 kr.
Tydningens baggrund

280 kr.

168 kr.
125 kr.
Tydningsprincipper

KØB DEM ALLE HOS www.astrologi.dk
HOROSKOPET • NR. 3 / 2018
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AstrologiHusets
Boghandel
En verden af inspiration.
Besøg os og se på det spændende
udvalg eller ring/skriv
efter det, du søger.

l Bøger

l Religiøse statuer

l Dvd

l Penduler

l Cd

l Bekymringsdukker

l Englekort

l Æteriske olier

l Tarotkort

l Personlige eventyrbøger

l Ikoner
l Buddhaer

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

AstrologiHuset . Teglværksgade 37, 4.th. 2100 Kbh. Ø Tlf. 36 45 05 45 astrologi@astrologi.dk ww.astrologi.dk

40

HOROSKOPET • NR.3 / 2018

A

NMELDELSER

Redigeret af Leif Brammer

ALLE BØGERNE KAN KØBES I ASTROLOGIHUSET

har været forsvundet i 30
år, men er nu lykkeligvis
genfundet og udgivet, så
der åbnes mulighed for, at
vi kan lære denne del af Tycho Brahes flittige forskning at kende.
Aase Kærgaard

Tycho Brahes stjerner
Astrologien og hans
levnedsløb
Sven F. F. Svensson
178 sider, kr. 180,Museum Astrologicum
Mange astronomer og andre videnskabsfolk har ivrigt hævdet, at det kun var
i Tycho Brahes naive ungdom, at han interesserede
sig for astrologien. Men i
denne skildring af Tycho
Brahes liv og forskning bliver det klart dokumenteret, at han bevarede interessen livet igennem.
Bogen giver en meget
grundig og spændende
gennemgang af Tycho Brahes liv og forskning, specielt med fokus på astrologien. Vi ser flere af de horoskoper, han opstillede,
sammenholdt med computerhoroskoper med samme
data. Og vi hører om forudsigelser, der viste sig at være ret nøjagtige, samtidig
med, at vi også får et levende indtryk af, hvad det
ville sige at være forsker på
den tid. En tid, hvor man
f.eks. ikke havde nøjagtige
ure og præcise instrumenter til at udforske himmellegemerne. Og hvor selv en
berømt forsker var afhængig af kongens gunst.
Manuskriptet til bogen

sin vej ind i emnet, men bogen må stadig siges at være ganske krævende læsning. Men for den, der vil
fordybe sig i hermetikken
og dens sammenhæng
med astrologien er der meget at hente.
Afhandlingen bygger på
omfattende studier af de
forskellige dele af hermetikken og af græsk astrologi og beskriver også hermetikernes eget syn på
astrologien, som har mange nuancer.
Bogens få sider formidler
en omfattende viden.
Aase Kærgaard

Klassisk hermetik og
astrologi
Lars Steen Larsen
128 sider, kr. 140.Museum Astrologicum
Den klassiske hermetik har
været en inspirationskilde
for en lang række berømte
forskere op igennem tiden.
De hermetiske skrifter
stammer helt tilbage fra
det 1. til det 4. århundrede,
og i denne bog udforskes
specielt hermetikernes forhold til astrologien.
Bogen udspringer af et
kandidatspeciale ved Københavns Universitet, og
specialet anses for at være
et væsentligt bidrag til
forskningen i hermetik.
Lars Steen Larsen har bearbejdet specialet med henblik på formidlingen i denne udgivelse.
Han har tilføjet en introduktion til den klassiske
hermetik, som skal give læseren en generel basis på

Vores bevidste univers
Eben Alexander
344 sider, kr. 299,95
Gyldendal
Eben Alexander er mest
kendt fra sin første fantastiske bog om det spirituelle: ”Til himlen og tilbage”.
Denne nye bog fortsætter i
krydsfeltet mellem naturvidenskaben og det åndelige
– det, der ikke kan måles
og vejes. Hans lægevidenskabelige baggrund driver
ham til at søge at forstå,
hvad han selv var ude for
gennem en ugelang koma
nærmest med hjernestop
(ikke hjertestop).
Bogen indeholder i de

første kapitler forskellige
teorier bag hans mirakuløse helbredelse og når ind i
kvantefysikken, fordi denne er tættere på det åndelige end andre videnskaber.
Som forfatteren selv skriver, kan man hoppe over
de mere teoretiske kapitler
og gå lige til det åndelige.
Eben Alexander kommer
her igen ud for, at han er
meget modtagelig for de
kræfter eller energier, som
ikke kan måles og vejes,
Eksempelvis oplever han,
at en nær afdød ven og
kollega
kommunikerer
med ham via et computerspil, hvilket han har erkendt, sker på det åndelige
plan, og han skriver, at sjæle ofte kommunikerer gennem elektroniske/elektriske ting.
Et andet eksempel er, at
han på en konference, hvor
han er en af hovedtalerne,
pludselig får influenza
symptomer med ondt i halsen. Mange af deltagerne
var healere, og da de så,
han var dårlig, fik de ham
lagt ned og ”behandlede”
ham blandt andet med bøn
– og han blev hurtigt frisk
igen.
Her har vi en rigtig god
øjenåbner, som viser hen til
de store sammenhænge
mellem mennesket og universet.
Er der andet end kemo?
Af Laura Bond,
270 sider, kr. 220,00
Forlaget Vingholm
Forfatteren Laura Bond
kommer her frem med
nogle fine sandheder om
behandling af kræft med
kemoterapi. Hun viser her,
at der er andre muligheder
– primært i forhold til styrkelse af immunforsvaret.
Nogle få kræftformer
virker kemoterapien godt
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undgås. Hertil hører for eksempel mælkeprodukter.
I denne bog er anvist flere alternativer til traditionel kræftbehandling og disse såvel som de negative effekter af den traditionelle
behandling underbygges
med udtalelser og forskningsresultater af blandt
andre læger. En virkelig god
bog og et godt opslagsværk.

på, men ved flere er der for
mange bivirkninger, fx
spredning af kræften til andre celler m.v.
Det udtrykkes sådan i et
citat fra bogen – De (lægerne, red.) ser kræftbehandlingen som en atomkrig,
hvor det gælder om at tæppebombe hver celle, men
de ender ofte med at dræbe patienten i processen.
Men det handler om
menneskeliv, som eventuelt
kunne være reddet eller
forlænget, hvor patienten i
stedet kunne have fået et
længere liv med god livskvalitet.
Som nævnt handler alternativet om at styrke immunforsvaret og psykisk ikke at
lade sig slå ud af prognosen,
men kun om at acceptere diagnosen. For det handler
om at fokusere på processen
tilbage til livet.
Bogen indeholder mange
forslag til positive tiltag
omkring indtag af det, man
kan kalde naturlig kemo,
for eksempel gurkemejerod
som tilsat sort peber er et af
de mest effektive midler i
kampen for at genoprette
helbredet efter en kræftdiagnose, ligesom C-vitaminer er styrkende for immunforsvaret. Man kan indtage disse enten som de er
fra naturen eller som kosttilskud.
Der nævnes også eksempler på fødevarer, som bør
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Min vej til livet
Jette Knudsen
305 sider, kr. 249,95
Mellemgaard
Jette Knudsen har haft en
vanskelig barndom, hvor
hun ikke blev set, som den
hun rr. Det blev kun værre
af, at hun havde evnen til
ud af kroppen-oplevelser.
Denne evne brugte hun
mere og mere, og hun opdagede, at hun efterhånden kunne bevæge sig
længere og længere væk
fra sin krop og komme tilbage igen. Hun kunne fx
følge sin søster til hendes
kammerater og komme
med ind og på den måde vide, hvad der forgik.
Forældrene havde mange
problemer, ikke mindst med
faderens voldsomme temperament, der fik Jette til
at vælge livet uden for
kroppen i længere perioder
for derved at beskytte sig.
Jette søgte på et tidspunkt
også tilflugt i bridgespil, og
hun lærte også, at børn
måtte ses, men ikke høres.

Forældrene havde også plejebørn.
På et tidspunkt lærer Jette, at hun kan opnå økonomiske fordele ved at acceptere at lade sig behandle
som et plejebarn. Hun fik
på denne måde flere lommepenge af sin far.
Det fornemmes allerede
fra starten, at vejen tilbage
til livet er en hård proces
gennem al den smerte, som
de forskellige oplevelser
har ramt hende med i løbet
af livet. Vendepunktet kommer først sent i livet.
Det er en meget konkret
bog. Tilbageblikket virker
meget detaljeret. Men det
bærende er den åndelighed, som forfatteren er
født med.
Forfatterens forældre er
lærere, og de søger at få
overfladen til at se normal
ud og dermed dække over
deres interne problemer.
Bogen er fængslende og
giver stof til eftertanke, og
den er skrevet med kærlighed og tilgivelse – læs den
og bliv klogere på livet.

Sundhedsrevolutionen
Maria Borelius
338 sider, kr. 249,95
Harper Collins
Forfatteren, der har været
handelsminister i Sverige,
får i forbindelse med sin
overgangsalder rygsmerter,
voldsom træthed og en generel livsmelankoli. Det hele går ned ad bakke.
Dette kaster forfatteren

ud i en rejse i mere end én
forstand. Hun rejser rundt i
hele verden og den søgen,
der ligger bag, får også betydning for ændrede livsholdninger, kostplaner motion mm.
Umiddelbart kunne man
bare kalde det endnu en
livsstilsbog for krop og sind.
Men bogens undertitel –
Vejen til en anti-inflammatorisk livsstil – slår en anden
tone an.
Der er oversigter over en
anti-inflammatorisk hverdag og anti-inflammatoriske krydderier sammen
med beskrivelsen af de indsigter, som forfatteren har
fået ved sin rejse og møde
med mennesker i fremmede egne.
Der er anvisninger på meditation, 3 dages kur, en
fem-punktkur og anvisninger på langsom opstart ved
omlægning til en anti-inflammatorisk kost. Og dermed er der mange opskrifter. Forfatteren nævner
selv, at man kommer til at
leve lysere og stærkere, når
man foretager en livsstilsændring, som hun selv har
gjort.
Bogen fremtræder i et
elegant design og nærmest
i en luksusudførelse af selve
bogen med mange fotos og
guldkorn fra forfattere, forskere og åndelige ledere
som Dalai Lama.
Det er en nydelse at bladre i og læse i bogen.
Rejsen til Gud
Thomas Bentzon-Ehlers
132 sider, kr. 159,95
Forlaget Mellemgaard
Forfatteren går ind i det
guddommelige og viser ved
eksempler fra sit eget liv,
hvordan denne dimension
vokser i hans liv sammen
med sin kone og børn.
Med udgangspunkt i kristendommens beskrivelse
af guddommeligheden bevæger forfatteren sig ind
på det åndelige/sjælelige
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plan eller det rent sjælelige
plan.
Bogen fører læseren gennem forfatterens oplevelser
i naturen og med personlige spirituelle oplevelser. Er
det rigtigt, at Gud taler til
ham. Og kan Gud tale til os
alle? Beskrivelsen af disse
situationer er så virkelige,
at det må være sandt.
Der er meget fred i at læse denne bog, som er meget mere åndelig end religiøs. Den rummer meget
om meditation og om vejen
til nærhed med selve kilden
til alt liv. Der er positive
energier overalt i bogen.
Forfatteren formår at få
alt til at smelte sammen i en
åndelig strøm fra østerlandsk spiritualitet, meditationer, naturen og den åndelige skabelsesproces som
manden og kvinden er fælles om. Men kærligheden
til mennesker eller menneskeheden er den kraft, der
er bag hele livet. Det er
Gud eller skaberen. Det er
engle og Jomfru Maria, der
leder til Gud og Jesus og giver omsorg.
Det modige er, at Gud,
Jesus og den hellige ånd er
frigjort gennem åndeligheden og er uden mange ritualer omkring sig. Det er
helheden i at være bag alt
det gode eller kærligheden
og lyset, uanset hvor denne
findes på Jorden.
Bogen kan læses af enhver, der har et åbent sind
og et modtageligt hjerte.

Den indre healer
Anysia Marcell Kiel
216 sider, kr. 299,95
Borgen
Denne bog rummer en realisme i forfatterens mange
eksempler omkring healing
og hvor det også opleves,
at healingen ”ikke virker”.
Det har at gøre med, at
healingen ikke må være begrænsende og skal gå efter
den højeste intention hos
den, der bliver healet. Det
vil sige, at det også er vigtigt, at den, der skal heales,
samarbejder med healeren.
Har sjælen en anden dagsorden end patienten kan
det være, at den fysiske
død indtræder. Forfatteren
skriver, at den fysiske død i
virkeligheden er en fortsættelse af livet på sjæleplan.
Du kan i de forskellige
eksempler læse om, hvordan du kan heale dig selv
ved at arbejde med positive
energier og jordforbindelse
i bogstavelig forstand – gå
på græs, sand eller jord
med bare fødder.
Du vil komme til at læse
om Reiki-healing, afbalancering af dine chakraer og
også om at sætte dig fri af
andres og egne negative
energier.
En spændende bog med
mange gode fortællinger
og øvelser. Bogen kan anbefales på det varmeste.

At svømme med
elefanter
Sarah Bamford Seidelmann
328 sider, kr. 299,95
Borgen
Forfatteren skriver i denne
bog meget detaljeret om
sin egen rejse fra læge til
shamanistisk healer.
Man bliver mødt af en
meget åbenhjertig fortælling om forfatterens eget
liv fra barndom og ungdom
til alle udfordringerne i
voksenlivet som mor og hustru, hvor der skal være
plads til familieliv med
mand, fire børn og to fuldtidsjob i en lægepraksis.
Baggrunden til det spirituelle kommer via naturoplevelser som barn sammen
med faderen. Forfatteren
drømmer i lang tid om at
rejse til Indien, men denne
idé skrinlægges i starten af
hendes ægteskab på trods
at behovet for det åndelige.
En anden årsag er oplevelser i sundhedsvæsenet,
hvor læger ofte står magtesløse over for at bekæmpe alvorlige sygdomme.
Det, der trigger processen væk fra den traditionelle lægegerning, er en situation omkring fravær pga.
børnenes sygdom.
På forfatterens arbejdsplads skulle hun selv afskrive feriedage med fravær
pga. børns sygdom. Dette
er uholdbart for hende, og
hun slipper på et tidspunkt
lægegerningen helt.

Hun tiltrækkes af shamanismen og slår ind på den
vej. De gamle kulturer fx
den indianske, hvor der opleves ånder i alt levende,
får hende til at deltage i
kurser for til sidst at blive
healer.
En rejse til Afrika giver
hende yderligere et skub i
den retning. Hun kommer
senere ud på en rejse til Indien og oplever elefanterne
her. Hun får en indsigt i, at
elefantungerne, før de bliver født, svømmer i livmoderen, en henvisning til den
indre udvikling.
Bogen er meget anderledes, idet den er så fyldt med
detaljer om hendes eget liv,
og den er generelt meget
detaljeret. Derfor kan det
være en ide at læse første
del lettere igennem, og derefter tage sig god tid til anden og sidste del. Det kan
give en dybere forståelse.
Bogen kræver viljestyrke
at komme igennem, men
holder man ud, så får man
til gengæld også rigtig meget ud af den – og det er
helt sikkert også meningen.

Supersund
Deepak Chopra og
Rudolph Tanzi
336 sider, kr. 299,95
Borgen
Med denne bog er der nu
en holistisk tilgang til helbredelse på et meget bredere og dybere plan, end
det normalt ses. I hvert fald
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bliver det mere klart og enkelt at se.
Der er gennem de seneste år udkommet mange
bøger, hvoraf det er blevet
klart, at der er en sammenhæng mellem hjernen og
mave/tarm-funktionen. Her
er det hele samlet i én bog.
Her bliver sammenhængen
mellem kroppen og sindet
mere klar.
Det kan godt være, at vi
som mennesker er nået
frem til at kunne acceptere,
at det psykiske helbred kan
manifestere sig i fysiske
skader. Men det går begge
veje. Fysiske skader kan påvirke sindet og dermed vores psykiske velbefindende.
Det næste er, at dette også sker på dybere niveauer,
længe før vi som mennesker kan opfatte, at der er
noget galt. På celleplan
sker dette, men det er så
småt, at vi ikke aner, at det
sker.
Cellerne fornys hele tiden, døgnet rundt. Det er
en helbredelse, der sker,
uanset om vi sover eller er
vågne. Cellerne er afhængige af, at vi har en sund
døgnrytme og at både det,
vi spiser og drikker, og det
vi tænker og oplever, er
sundt.
Der er mange ting, der
giver uro i krop og sind, fx
stress, og når vi fungerer på
overgear for at klare alle
mulige situationer både i
en travl hverdag, men også
uventede hændelser, som vi
ikke har kontrol over. Når
det går op for os, at det ikke kun er den fysiske krop,
vi skal være gode ved, med
sund kost, motion etc., men
også den mentale og følelsesmæssige del af os selv,
der skal plejes, åbnes der
for en helt anden helbredelse.
Vi må droppe vores skepsis eller modstand mod
mange af de efterhånden
længe kendte mere psykiske/spirituelle helbredelsesmetoder som meditation
og mindfullness og erken-
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de, at det – bare at være
stille og nyde fx naturen er
godt for helbredet. Der er i
dag dokumentation for, at
meditation har en effekt,
ikke kun på det fysiske helbred, men også det psykiske.
Forkert kost og stress skaber inflammation på det fysiske plan. Derfor bør vi
undgå fx fastfood og overdrevet indtag af sukker og
tilsætningsstoffer samt giftstoffer fra rygning og alkohol.
Der er ting, som det er
godt at være i forbindelse
med, også på et mentalt og
psykisk plan Vi må være
venlige, kærlige og tolerante over for andre, så vi undgår vrede og aggressioner.
Bogen indeholder anvisninger på, hvordan vi plejer
”kropsindet”, det vil sige
både det fysiske legeme og
det psykiske legeme. Herunder ikke mindst ved at
spise mad, der er anti-inflammatorisk og dermed
styrker
immunforsvaret.
Det er helheden, det handler om. Dagliglivet bliver en
del af processen med fornyelse og helbredelse af os
selv fysisk og psykisk – dvs.
hele ”kropsindet”, som det
kaldes i bogen.
Vi skal simpelthen se os
selv som et hele. Hjerne,
hjerte og mave er ét og må
helbredes under ét. Så virker det bedre, længere og
meget mere effektivt.
Denne fantastiske bog er
skrevet med både spirituel
indsigt og videnskabelig
dokumentation.
Lad dit indre lys skinne
– Du er guddommelig
Debbie Ford
256 sider, kr. 299,95
Borgen
Denne bog er nærmest en
moderne bønnebog. Debbie Ford døde for fem år siden, og det har forsinket
udgivelsen, som Debbie
Fords søster har stået for.
Inspirationen til udgivelsen

kom efter en samling hos
forfatteren og mediet James van Praagh, der har
skrevet bogen ”Størst af alt
er kærligheden” - tidligere
anmeldt i Horoskopet.
Søsteren fik ved dette
møde en kontakt til Debbie
Ford, der klart og tydeligt
ønskede, at søsteren skulle
sørge for at få bogen ud.
Manuskriptet var ikke kommet frem på dette tidspunkt, og søsteren troede,
at hun selv skulle skrive bogen. Men manuskriptet
dukkede heldigvis op efterfølgende.
Debbie Ford indleder
med at fortælle om sin
egen afhængighed af stoffer, alkohol, cigaretter og
alt i den ydre verden – at
have penge og magt, at
være noget og at omgås de
”rigtige” mennesker.
Læs om hvordan hun af
en usynlig kraft – Gud –
bogstaveligt talt bliver løftet op fra skidtet. Hun oplever virkelig, at Himmeriget
er indeni hende selv.
Hun erkender, at der er
mørke og lyse kræfter, og
at man - for at kunne komme til at fylde sig selv - med
alt det gode og kærlige,
som venlighed, tolerance,
fred og sandhed, må gennemføre en udrensning af
alt det mørke. Hun ser mørket som en forgiftning, der
skal renses ud. Det er et
godt billede og hænger sikkert sammen med hendes
egen situation, hvor krop-

pen og sindet var forgiftet
af rusmidler og negative
tanker.
Efter udrensningen kan
der ske en heling af vores
hjerte. Debbie Ford står
urokkeligt fast på, at der
må ydmyghed til at få Gud i
hjertet, og at man nærmest
må opstå til et helt nyt liv.
Stilhed og meditation er
vigtigt.
Bogen er vanskelig at give slip på. Ud over, at det er
nødvendigt at læse indledningen og de første kapitler om forfatterens eget liv
og forvandling, kan man slå
op på de forskellige bønner
og se, om der lige er én, der
taler specielt til éns hjerte
den dag.
Bogen kan varmt anbefales til alle. Den er åndelig
og rækker dermed ud til
spirituelle mennesker, uanset kultur eller religiøst tilhørsforhold.

3

solide sundhedsbøger fra Forlaget
Muusmann

Functional Foods –
Probiotika & præbiotika
Sandra Pugliese, Anne Iben
Hollensberg og Charlotte
Gylling Mortensen
192 sider, kr. 199,95
Er der et emne inden for
sundhed, der er oppe i tiden, er det tarmbakterier,
som er afgørende for vores
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Den anti-inflammatoriske kogebog
Anne Larsen
270 sider, kr. 299,95

immunforsvar og fordøjelsesevne. De har fx også indflydelse på vores psyke, på
allergier, alzheimers og type 2-diabetes.
Her er en virkelig kompetent bog, som også rummer
behandling af en del af al
den nye viden, der strømmer ind om emnet i denne
tid. Bogen bærer undertitlen: ’Sådan holder du liv i
tarmen og forstanden’. Bogen anviser på eminent vis,
hvordan man bruger sin
mad som medicin.

En virkelig delikat og inspirerende bog med masser af
dejlige fotos. Den bærer
undertitlen: ’Spis dig sund
og stærk med 100+ anti-inflammatoriske og lækre opskrifter’.
Her har vi den perfekte
kogebog med fantastiske
opskrifter, hvor forfatteren

Spirituel
astrologi
Den indre vej

lægger vægt på at styrke
smagen og dermed nydelsen.
Lige noget for mig, og
det er opskrifter uden dikkedarer, som udgør den
bedste form for medicin.
Følger man den, kan man
nemt risikere at få mere
smidige led, sund hud, bedre fordøjelse, bedre søvn –
og med vægttab som sidegevinst. Kan også anbefales
til et generelt bedre velbefindende.

NY
BOG FR
A
CLAUS
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ERG

Claus Houlberg
116 sider, kr. 199,95
People’s Press

Kost –
metologisk ernæring
Lene Dyrvig Nielsen
222 sider, kr. 249,95
Undertitlen lyder: ’Spis dig
til en smuk og sund hud –
fri for rynker, psoriasis og
akne’.
Bogen giver anvisning på,
hvordan du får en smuk
hud på den fundamentale
og holdbare måde, og viser,
at man er nødt til at sætte
ind dér, hvor cremer ikke
kan trænge ind. Kostmetologisk ernæring er at spise
en kost, der giver sunde
hudceller på 28 dage, hvis
man følge kostplanen, som
bogen beskriver godt og
solidt. Der er forskellige
kostformer, som beskrives
sammen med en gennemgang af hormonernes betydning og tarmenes indflydelse på huden. Også næringsstoffer, vitaminer og
mineraler beskrives i forhold til hudens sundhed.
Kan varmt anbefales.

Astrologien er inde i en vældig udvikling i disse år, og en af de store
pionerer i den sammenhæng er Claus
Houlberg. Han har nu skrevet denne
lille bog, som i et klart og enkelt
sprog beskriver den spirituelle astrologi, og den hjælp den tilbyder i moderne menneskers liv.
Bogen falder i tre hovedafsnit. Første del, med overskriften ’En større
virkelighed’, beskriver den spirituelle
astrologi og nogle af dens mange
aspekter. Det er i den sammenhæng
væsentligt, at et horoskop kan tydes
på flere niveauer, alt efter, hvor klienten befinder sig i sin egen udvikling.
Ud over det klassiske og det psykologiske niveau findes der et tredje,
det spirituelle, som bliver vigtigt for
de klienter, der er ved at begive sig
ind på den indre vej.
Anden del handler om tydning af
horoskoper. Det er beskrevet enkelt
og letforståeligt, og der gives eksempler på tydningen. Og her møder vi
også de nye dværgplaneter, som bliver specielt væsentlige i den spirituelle tydning.
Tredje del beskriver astrologens tilværelse, som den er nu om stunder. I
den forbindelse får vi også en kort

fortælling om Claus Houlbergs egen
vej.
Fokus i den spirituelle astrologi er
på horoskoptydning, og på menneskers frie vilje til at forvalte de egenskaber, de er født med og de sammenhænge, de er født i. Som forfatteren skriver: ’Hovedformålet med
den spirituelle astrologi er, at klienten bliver bevidst om sine muligheder i livet og åbner for det indre lys i
hjertet.’
Der er tale om et pionerværk, idet
der simpelthen ikke findes andet på
dansk om samme emne. Den åbner
døren til en større verden for astrologien, uden at det gøres svært og indviklet. Mange astrologer og astrologisk interesserede vil kunne have
glæde af denne bog.
Aase Kærgaard
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Returuge 38

Et rigtigt eventyr!
Bestil en bog til dit barn med navn, alder og andre personlige oplysninger,
og se dit barn blive hovedperson med dets eget navn i et rigtigt eventyr.
Alle bøger fås på forskellige sprog.

Babybogen
til piger og drenge

Bogen til det nyfødte barn med den
allerførste godnathistorie. Alle de
kendte data fra fødslen såsom vægt,
længde, tidspunkt, dato, hospital m.v.
indgår også i bogen.
En dåbsgave der ikke findes magen
til.

Den perfekte gave til små
prinser og prinsesser
Prins Vincents
eget
godnateventyr

Du kan vælge
følgende
indbinding:
Hardcover
Pris: 199 kr.
Spiralryg
(børnevenlig)
Pris: 169 kr.

Personlige sider efter ønske til:
• Foto
• Barnets første finger- og håndaftryk
• Gæstebog
• Andet
• Du designer selv bogen
• Kan leveres med 1 billede af
barnet til 59 kr. (tilvalg)
Har du særlige ønsker, så send os
en mail eller ring på tlf. 3645 0545

D
perf en
e
gav kte
e

Hestebogen
Personlig bog med
og om heste.
Bestem selv navnet
på barnets hest i
bogen.

Fødselsdagsbogen
Barnet glæder sig til
sin fødselsdag og
drømmer hele natten inden om ti nøgler og elleve døre.
Hvad er der mon
bag den sidste dør?

Dyrenes
Eventyrland
Barnet besøger
Dyrenes Eventyrland sammen med
sit krammedyr.
En personlig historie der er velegnet
til de mindste.

Cirkusbogen
Kom på rundtur i hele cirkusset. Barnet
og vennerne møder
klovnen, elefantungen, heste og meget
mere på turen rundt.
En bog til både drenge og piger i 4-7 årsalderen.

Dinosaurbogen
Barnet kommer på
en spændende tur til
dinosaurernes land
sammen med en
énhjørning.

Bondegårdseventyr
Dyrene på gården er i
oprør. Der er noget
helt galt. Hanen har
gemt sig. Hvorfor er
hanen så vigtig? Som
mesterdetektiv løser
barnet denne gåde.

Zoobogen
Barnet kommer en
tur i Zoo. Der tælles
dyr – op til 10. Der
købes slik, leges og
meget mere.
En sød bog til de
mindre børn.

Gæstebog til
barnedåb –
dreng / pige
Personlig gæstebog
med barnets navn,
kirke, dåbsdatoen og
feststed samt din personlige hilsen trykt
ind i bogen.

Pris kr. 199,–
Tillæg:

Dit barns horoskop
Få en flot horoskoptegning og en
tydning af Solen, Månen og
Ascendanten til 125,- kr.

Samlet pris kr. 324,–
for eventyr og horoskop
Der påregnes et leveringsgebyr på 50 kr.

AstrologiHuset
Teglværksgade 374,
2100 København Ø
Tlf. 36 45 05 45
e-mail: kontakt@astrologi.dk
www.astrologi.dk

