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redaktionelt

Af Karl Aage Jensen

Kvinderne i HOROSKOPET
Dette nummers gennemgående tema er ’kvinden’.
Hovedartiklen handler om de såkaldte ’cougars’,
som er modne kvinder, der danner par med yngre
mænd. Dette ser vi som et led i ligestillingen – at
kvinder nu, uden skam, kaster sig ud i en aktivitet,
der traditionelt har været forbundet med maskulin
adfærd.
I artiklen om aktuelle ABBA, som nu udsender to
nye numre, har vi også valgt at tage damerne først,
i næste nummer kommer så herrerne. Vi fokuserer
bl.a. på, at de to kvinder har haft en større betydning for gruppens succes, end offentligheden har
været klar over. Man kan roligt kalde de to kvinder
for superstars, ikke alene på skandinavisk plan, men
på verdensplan.
Tophistorien handler om Danmarks måske eneste
internationale superstar – Margrethe Vestager. Hun
er en meget slagkraftig kvinde, som lægger arm med
de største økonomiske magtkonstruktioner på kloden. Nu lader vi hende tage kampen op mod Pluto
og dermed reelt hele universet. Så må vi se, om hun
også kan trække sig sejrrigt ud af den ultimative
fight – klodernes kamp. Vi gennemgår Margrethe
Vestagers horoskop og sender en lykønskning til
hende med det halve århundrede, som hun skarpt
rundede i foråret. Hvad siger fremtiden? Margrethe
Vestager får, som nævnt i artiklen, besøg af Pluto i
2019-20. Læs om, hvad dette kan medføre – Pluto
kommer aldrig forbi uden at efterlade sig mærkbare spor.
Hvad angår emnet sundhed og sygdom bringer vi
denne gang en tankevækkende artikel om diabetes
og har naturligvis valgt en kvinde som eksempel –
nemlig Julia Roberts.

om den 92 -årige Anna Mae Blessing, der myrdede
sin egen søn. Og i artiklen om den mandlige digter
Michael Strunge oser det langt væk af femininitet –
han var i høj grad i kontakt med sin feminine side.
Desværre har vi måttet sige farvel til mange kendte
personer i år, heraf flere som vi har portrætteret her
i bladet. Jeg kan nævne Jens Okking, Synnøve Søe
og Sille Lundquist. Senest er det Benny Andersen,
som jeg havde en skøn korrespondance med omkring artiklen fra 2004.
Den 16. august er ved at udvikle sig til at blive en
slags ’dødsdag’ for kunstnere. Den mest berømte af
alle, Elvis Presley, døde den 16. august 1977, og i år
døde både Aretha Franklin og Benny Andersen på
denne dag. Både Elvis og Aretha var født i Memphis.
Claus Due har skrevet en nekrolog over Aretha
Franklin, som var en af mine absolutte favoritter i
ungdommen. Hun havde en stemme, der på én
gang var menneskelig og guddommelig, og hun
spredte en umiskendelig glæde omkring sig. Hun
var i kontakt med det guddommelige og bør i den
grad æres, også efter sin død. Benny Andersen har
velfortjent fået en afskedsartikel her i bladet. Også
to astrologer er døde inden for det seneste år. Otto
Moltke-Leth, Regulus’ far, døde den 20. juni 2018,
og vi har en nekrolog med i dette nummer. Inge
Kolding Trier døde den 4. oktober 2017. Vi fik dog
først kendskab til Inges bortgang flere måneder efter, at hun var død.

Alt, hvad der har med Månen at gøre, er af natur
særdeles feminint. Vi har tidligere skrevet om Lilith,
den sorte Måne. I dette nummer finder du et testskema, så du kan vurdere, i hvor høj grad du er i
kontakt med din indre Lilith.

Til slut vil jeg nævne en kvinde mere, som skulle
vise sig at blive særligt betydningsfuld for nærværende magasin. Vi blev i juli måned beriget med en
ny praktikant, Cathrine Fjord, som til dette nummer af HOROSKOPET har bidraget med meget
godt, både hvad angår nye tiltag og alt det velkendte. Hun har nidkært læst korrektur, redigeret
og været idékvinde af hidtil usete dimensioner. Tak
til Cathrine for din indsats!

Selv ikke-forbryderstoffet er i dette nummer forbeholdt mandlige misdædere, da vi bringer en historie

Velkommen til endnu et veloplagt nummer af Astrologimagasinet 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
Astrologisk Museum
Kontakt os for fremvisning,
tlf. 3645 0545
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
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.

Oktober
Onsdag d. 17/10 kl. 19.00-21.00
Klarsyn
De dygtige elever fra Spirit In Action
v/ Christian Sejr, inviterer til en spændende aften, hvor de på kærlig og
humoristisk vis viderebringer beskeder fra åndeverden til publikum.
Tilmelding og betaling til MobilePay
på 2812 4330 senest d. 10. oktober.
Husk skriv “KLARSYN OKT” og navn
på alle du tilmelder, da beløbet bliver tilbagebetalt hvis der er fuldt
booket.
www.christiansejr.dk
Pris 75 kr. pr. person

Torsdag 25/10 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 26/10 kl. 19.00-22.30
Lør-søn 27-28/10 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
Onsdag 31/10 kl. 18.00-20.30
Fra sygdom til helbredelse
Foredrag v/psyke-, krop- og helbredsterapeut og Chok Release Master
Dorte Trønninge.
En aften, hvor jeg vil fortælle, hvilke
konflikter der ligger bag vores symptomer, bl.a. gigt og ledsmerter, irriteret tyktarm, eksem, blodtryk, søvnbesvær m.m.
Min egen helbredelse og hvad man
selv kan gøre.
God idé at medbringe 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.

November
Fredag 16/11 kl. 19.00-22.30
Lør-søn 17-18/11 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

Torsdag d. 22/11 mellem
kl.19.00-21.30
Healingsaften
Denne aften vil eleverne fra Spirit In
Action v/Christian Sejr tilbyde dig
healing og supervision.
Der vil være tre hold healinger, så
når du tilmelder dig arrangementet,
får du tildelt en tid.
Tilmelding: Send SMS med teksten
“HEALING” og dit navn til Christian
Sejr på tlf. 28124330. Hvis der er
plads til dig, får du svar om mødetid
og betaling på SMS.
www.christiansejr.dk
Pris 75 kr. pr. Person
Fredag 23/11 kl. 19.00-22.00
Lør-søn 24-25/11 kl. 10.00-18.00
Reiki Healing 1. grad
Lær en enkel og effektiv metode til
at heale dig selv og begynd rejsen
mod dit fulde potentiale.
Du lærer også grundteknikkerne til
at behandle andre.
Kurset kræver ingen forudsætninger. Alle kan være med.
Der undervises efter den oprindelige
Japanske metode.
Arr: Reikimester Myanne Luxn
www.originalreiki.dk
mamathine@gmail.com
Pris: 2.000 kr
Fredag d. 30/11 kl. 19-21.30
Klarsynsdemonstration
v/Christian Sejr
Der viderebringes klare beskeder og
budskaber fra åndeverden. Christian
er kendt for at være en humoristisk
og præcis formidler, og vil også svare
på spørgsmål om arbejdet mellem
ham og spirit den sidste del af aftenen.
Tilmelding og betaling på MobilePay
28124330. Skriv dit navn og “KLARSYN NOV”.
www.christiansejr.dk
Pris 150 kr. pr. person
Brug gerne vores facebook-side til
dine arrangementer

4-2018.qxp_Layout 1 09/09/2018 12.29 Side 45

ANNONCER I HOROSKOPET

Bli medlem
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AYURVEDA - CBT HEALING - MASSAGE

i Norsk Asttrologisk Forening
g

Prøv pulsdiagnose, et redskab til kost, livsstil,
fysiske, psykiske og åndelige problematikker.

astrologiskMV
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Personlig henvendelse på Tlf. 70 25 55 66
Netbutik: Stort udvalg i Ayurvediske kosttilskud
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human-balance.dk

 Få Astrologisk Forum 4 udgivelser i årett
 Rabatt på sem
minarer/konferanser
 Gratis oppførring på foreningens
de; astrologiskforening.no
hjemmesid
og i Astrolo
ogisk
k Forum
Priss: 410,- NOK pr. år
Etter 1. juli: 29
90,- NOK for resten av året
Kontakt: Marija Rako
R
vic, tlf: (+47) 96 22 93 71
E-post: medle
em@astrologiskforening.no

Norsk Astrologisk
A
Forening

Modvirker hård og træg mave samt
neutraliserer lufftdannelsse i tarmen.

The Norweg
gian Astrological Association

Se mere på human-balance.dk
Human Balancce - Tlf. 40 74 74 67

RIGTIG ØJEBLIKSASTROLOGI
Kurser og uddannelse ved Claus Due og Anni Frank

GRATIS DAGSHOROSKOPER
for alle tegn – hver dag

Øjebliksastrologi I af II
Torsdage 4/10 – 6/12, kl. 19-22
Sted: Astrologihuset. Pris 2.500 kr.

Gå ind på www.astrologi.dk og klik på Dagshoroskoper, så har du hver dag dit horoskop!
Du kan tilmelde dig vores gratis søndagsbrev på
www.astrologi.dk – klik på Nyhedsbrev – så får du hver
søndag ugens energier og astrologiske forudsigelser
om politik, økonomi og samfund.

Ugekursus i øjebliksastrologi
Man-fre 15/10-19/10, 10-14.
Sted: Astrologihuset. Pris 1.950 kr.
Claus, tlf 2062 4054, claus.due@mail.dk
Anni, tlf 2620 2478, af@annifrank.dk

Udkommer
U
o
hver måned
Spæn
ndende læsning om astrologi
o
og horoskoper
www.stjernerne.dk
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MAGI I LUFTEN

Jeg er inkarneret som kollektiv karmaopløser.
Kendt person i flere tidligere liv, karmaløst i
indeværende. Danmark skal nu på Higher
Ground. Karma virker dog endnu som en rød
klud på Tyrens øje. Derfor skal du aktivt vælge mig til for at modtage selv-hjælpen! Vi løfter da alle frivilligt, i flok. Har du karmisk sjælserindring om mig? I så fald læs da alt fra A til
Z på hjemmesiden og gå videre i livet. Find din
røde ledetråd under knappen med mit CV eller
se mit ”program” under S NØVS E N. Begynd
derefter forfra fra top til bund på hjemmesidens
spektakulære proces-healing via ordenes energier, der er baseret direkte på dagens planetstillinger. Følg instrukserne, lyt og læs derudaf. Oplev grønærten og humoren under dynerne af
energi og rigtig god fornøjelse!

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

Det er her, det sner: www.raisingtherays.com

Klarsynet
healer
Meditation
Indehaver af Helheds
Healer uddannelsen

Helle N
Klinik Rødekro:
Det Alternative Hus
Vestergade 30,1
6230 Rødekro
Klinik København:
AstrologiHuset
Teglværksgade 37,4
2100 Kbh Ø
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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
Alle Horoskopets 42 grundsymboler psykologisk og billedrigt tydet

Mød

Amma
250 kr.

280 kr.
Tydningsmetoder

225 kr.
Tydningens baggrund

280 kr.

og få
å dit livs
omfa
avnelse

Tydningsprincipper

København
Brøndby Hallen 23. - 24. oktober 2018
8

160 kr.

180 kr.

168 kr.

Gratis
entré
180 kr.

350 kr.

125 kr.

KØB DEM ALLE HOS www.astrologi.dk

Arrangør: Amma-Daanmark Ã/ŶŐĞŶƟůŵĞůĚŝŶŐ
&ŽƌǇĚĞƌůŝŐĞƌĞŝŶĨŽ͗ǁǁǁ͘ĂŵŵĂͲĚĂŶŵĂƌŬ͘ĚŬ
ŝŶĨŽΛĂŵŵĂͲĚĂŶŵĂƌŬ͘ĚŬÃ /ŵŵĂ͘ŝ͘ĂŶŵĂƌŬ
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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
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Vi har allerede mange spændende artikler på programmet til det næste nummer
af Astrologimagasinet HOROSKOPET – heriblandt to nye serier.
Her er en lille præsentation af, hvad du kan glæde dig til.

H

H

ABBA II – Here we go again
I dette nummer tog vi A erne, nu er turen så
kommet til B’erne - Björn og Benny. Hvilke
planeter har mon præget disse stjerner, så de
kunne blive komponister i verdensklasse?

Turen går ad H til… Ny serie
Du kan også glæde dig til denne serie, hvor rejsen
kan gå enten til Himlen eller det modsatte.
Vi lægger ud med en tur med postvogn til Horsens i 1773. Denne rejse, kan nok få de fleste til at
sætte pris på den offentlige transport, vi har i dag.
Hvor rejsen skal gå hen næste gang, kan du være
med til at bestemme. Har du har et eksempel
på en rejse, der gik af H... til – det kan være både godt og dårligt – modtager vi
meget gerne beskrivelser af omstændighederne. Husk at
anføre tidspunkt for
afrejsen, fødselsdato
og fødselstidspunkt
for den/de rejsende.

Cher
– diva på livstid

Beatles – All you need is love
Selvom det nu er 55 år siden deres store gennembrud i 1963,
så er kærligheden til de fire Liverpool-drenge ikke blevet
mindre med tiden.
I næste nummer af ‘Horoskopet’ tager vi et kig på gruppen, der for mange – både unge og gamle – vil stå som verdens bedste band. For 50 år siden kom det hvide album, som
vi fokuserer på i denne artikel.

Historiens vingesus Ny serie
Vi tager hul på en ny serie, der beskæftiger sig
med spændende historiske personer og begivenheder. Den første, vi stifter bekendtskab
med, er Kaptajn Köpenick, en person man,
med rette, kan kalde virkelighedens Egon
Olsen – men mere om det næste gang.
Vi indbyder i samme ombæring alle
til at byde ind, hvis I har forslag til personer eller begivenheder, I mener kunne være interessante at inkludere i
denne serie.
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I en alder af 72 er
Cher langt fra klar
til en tilværelse som
pensionist. Sangerinden stråler som
aldrig før i den nye film 'Mamma Mia
2 - Here we go again', og også på
musikfronten er der gang i maskineriet. Cher udkommer således i næste
måned med et nyt album kun med
ABBA-sange.
Hvad siger fremtiden om kvinden,
der nægter at blive gammel?

Vi bringer i et kommende nummer en
længe ventet artikel om astrologi og
udseende. Hvordan kan man fx kende
en Løve-Ascendant på udseende og
kropsbygning?

Har du selv nogle særlige kendetegn, som passer eller ikke passer til
dit horoskop, så send gerne et billede af dig selv sammen med de astrologiske data til karl@astrologi.dk –
det gælder også, hvis du har forslag
til fx kendte personer med et karakteristisk udseende. På forhånd tak.
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ALLE BØGERNE KAN KØBES I ASTROLOGIHUSET

Den medicinske seers
guide til et sundt
stofskifte
Anthony William
304 sider, kr. 349,95
Borgen
Undertitlen lyder: ’Sand-heden bag sygdomme i
skjoldbruskkirtlen, søvnløshed & Epstein-Barr’. Denne
undertitel viser, at denne
bog rækker langt videre,
end blot til at være relevant for mennesker med
udfordringer omkring stofskiftet.
Det, at Anthony William
dykker ned bag symptomer
og søger årsagen, gør bogen relevant for mange
mennesker. Dette ses også
af, at Epstein-Barr, der er en
skrap virus, er bag diagnoser, hvor lægevidenskaben
ikke rigtigt kan finde noget
entydigt, og diagnoser som
fibromyalgi, borreliose, autoimmune sygdomme derfor kan blive resultatet. EBvirussen er også bag ved
mononukleose (kyssesyge)
og mange lidelser i centralnervesystemet, blandt andet fordi virussen – når den
går til grunde – udskiller
mange giftstoffer, som påvirker centralnervesystemet
i negativ retning.
Bogen er absolut relevant for stofskiftepatienter,

fordi det udtrykkes klart, at
stofskifteproblemer kun er
overfladen i udfordringerne.
Ifølge Anthony William
har skjoldbruskkirtlen mange andre funktioner, end at
regulere stofskiftet. Skjoldbruskkirtlen har bl.a. funktion som en overordnet regulator af alle de indre organer og dermed det endokrine system.
Bogen indeholder mange
forklaringer på, hvordan
Epstein-Barr virussen påvirker mange funktioner i vores krop, og der er rimeligt
kortfattede lister på, hvad
der er i orden at spise af fødevarer, som er godt for
skjoldbruskkirtlen og stofskiftet, og som hæmmer og
nedbryder EB-virussen, og
hvilke fødevarer, som virussen lever af. Disse oversigter er meget mere enkle at
finde rundt i end den meget gennemgribende kostguide i seerens forrige
bog – kostguiden.
Kostguiden er der nærmest ingen henvisninger til
i denne bog, men det er der
derimod til den første bog
’Den medicinske seer’, som
er god at have ved hånden,
når man læser denne bog,
fordi de forskellige sygdomme, han kommer ind
på, i mange tilfælde er mere udførligt omtalt her.
Epstein-Barr virussen er
ikke nem at afsløre, da den
ikke ses fx ved blodprøver
eller andre traditionelle undersøgelser. Man kan nærmest være rask ved almindelige tests og samtidig
være meget dårlig eller meget syg grundet et EpsteinBarr virus-angreb. I den forbindelse skal det nævnes,
at der i bogen også er en liste over ting, som trigger
EB-virussen, som får den i
gang eller får virus til at gå
til et mere fremskredent

udviklingsstadium med flere dårligdomme eller symptomer til følge. Der er også
overblik over symptomer,
der kan omfatte muskelsmerter, tinnitus (påvirkning
af hørelse) og pletter for øjnene mv. (påvirkning af
syn) samt problemer med
immunforsvaret, for blot at
nævne nogle af eksemplerne.
I forhold til hvor meget
denne virus kan ødelægge
vort liv og fjerne livskvaliteten, er den gode nyhed, at
det faktisk er rimeligt let at
stoppe dens hærgen i vores
krop. Det er den gode nyhed. For denne virus kan
nærmest gøre livet til et
helvede på jorden.
Bogen er meget konkret
og derfor nem at gå til, og
den kan også bruges som
opslagsværk.
OBS!! Tag ikke fejl. Denne bog henvender sig ikke
kun til kvinder, der oftest
rammes af problemer med
stofskiftet. Den henvender
sig til alle uanset køn pga.
Epstein-Barr virussens udbredelse og generelle påvirkning af kroppens funktioner.
Hvad er værre end
uvished
Astrologi og varselstagning i oldtidens
Mesopotamien
Ulla Koch
88 sider, kr. 125.Museum Tusculanum
Forlag
Ulla Koch er en af de meget få forskere, der har beskæftiget sig med mesopotamisk astrologi og varselstagning. Bogen beskriver
altså en periode, der ligger
2-3000 år tilbage. I bogen
formidler Ulla Koch sin
store viden om emnet i et
letforståeligt og levende
sprog, der gør det til spæn-

dende læsning, også for
andre end historikere.
Bogen rummer eksempler på de tekster, som man
nu har adgang til, efter at
man har lært at tyde kileskriften, og man får et levende indtryk af de sammenhænge, hvor varslerne
har spillet en rolle. Et astrologisk varsel kunne fx være
denne på side 54: ‘En formørkelse i aftenvagten betyder pest. En formørkelse i
midtervagten betyder økonomisk tilbagegang. En
formørkelse i morgenvagten betyder, at den syge vil
komme sig … osv. ‘ Derudover rummer bogen nogle
meget smukke illustrationer, hvor man kan få et
indtryk af det materiale,
som bogens tekst bygger
på.
Et par gange sammenholder Ulla Koch den gamle astrologi med den moderne, men lige her fornemmer man, at hun ikke
er på hjemmebane.
Ulla Koch drager dog
nogle sjove paralleller til
vores adfærd i dag, hvor
uvisheden om fremtiden
stadig er et vilkår, som vi
blot håndterer med moderne former for varselstagning. Dette sætter bogens
emne i perspektiv.
Aase Kærgaard
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selvom emnet kan synes
meget alvorligt. Læsningen
åbner mulighed for at få en
indsigt i det, som mange ser
som livets afslutning, men
som både før, under og efter overgangen viser nye og
positive sider af tilværelsen.
Indsigten er også, at der er
mere at få i livet - nemlig
efterlivet.
Læs bogen selv og få en
’rejseoplevelse’ ud af det.

Besøg fra himlen
Josie Varga
256 sider, kr. 299,95
Borgen
Der er efterhånden skrevet
meget om paranormale
hændelser, og mange er begyndt at tale om disse oplevelser meget mere frit. Derudover er den etablerede
videnskab begyndt at anerkende disse fænomener.
’Besøg fra himlen’ omhandler nærdødsoplevelser,
ud af kroppen oplevelser
og dødslejeoplevelser. Der
er beskrevet ca. 50 forskellige oplevelser eller hændelser i bogen, og alle er unikke og alligevel alment gyldige. Jeg kan selv genkende noget fra egne oplevelser, som jeg ikke før ville
have henregnet til en kategori som nærdødsoplevelser eller en af de andre kategorier, der nævnes.
Denne bog vil tale til
mange mennesker, uanset
tro. Bogen er god at læse
for alle, og den byder på
livsglæde og morsomme
hændelser for alle aldre.
Jeg vil nærmest sige, at
mange yngre, som ikke har
nogen relation til døden og
et liv efter livet, eller det
mere åndelige omkring
sjælenes videre færd, kan
få stor glæde af at læse
denne bog.
Det er en glædens bog,
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og/eller styrker immunforsvaret.
Der er både figurer og 7
illustrationer, som fokuserer på det åndelige, som de
7 centrale chakraer og figurer, så du kan se forskellige
musklers placeringer. Der
vises også mange øvelser,
der er gode for kroppen, fx
strækøvelser af muskler etc.
samt forklaring af, hvad de
forskellige muskeløvelser
forbedrer i kroppen.
Bogen er god, letforståelig med mange praktiske
vink til det, man selv kan
gøre. Den er overskuelig,
og giver på den måde lyst
til at tage skeen i egen
hånd og komme i gang.

Kroppen helbreder sig
selv
Emily A. Francis
272 sider, kr. 299,95
Borgen
’Kroppen helbreder sig selv’
udmærker sig ved at have
en oversigt over mange alternative behandlinger, og
hvad de stimulerer i vor fysiske krop, herunder organer, og dermed hvordan
energier øges i vores krop.
Der er skrevet mange bøger
om, at vi har den helbredende kraft i os selv. Der er
ikke tvivl om, at det er
sandt et langt stykke hen
ad vejen.
Fx fornys alle kroppens
celler i syvårs perioder –
stort set – og derfor kan det
også give mening at ændre
usunde vaner til mere sunde, eller at rette sig ind efter det, kroppen er skabt til
at tage til sig som føde.
I bogen kan du læse om,
at du selv kan medvirke til
at gøre det bedre for dig
selv ved fx at ændre lidt på
det, du spiser, og måske også tage nogle kosttilskud,
som fremmer udrensning

kraer, hvoraf den stærkeste
energi er seksual-energien.
Jeg ville umiddelbart tro, at
det var universets altoverskyggende kraft, der måtte
være den stærkeste energi men nej. Ser man på seksualkraften, der indeholder
skabelsesevnen, er det
imidlertid ikke så ulogisk.
Der kræves både åndelig
og fysisk energi til skabelsen af et nyt menneske.
Forfatteren taler om
energistrømme, som går fra
rodchakra til kronechakra
og den ’motorvej’, som kan
blive åbnet i samarbejdet
mellem det spirituelle og
det fysiske.
Bogen handler om rigdom på alle planer og dermed fra den spirituelle rigdom til den, vi mange gange først tænker på, nemlig
de pengemæssige værdier.
En fin lille bog, der viser,
at med et åbent sind, også
for det åndelige og spirituelle i kombination med alt
det, der følger af livet på
Jorden, er der muligheder
for en mere hel tilværelse,
end hvis man holder sig til
’det én gang vedtagne’.

Rigdom på alle planer
Ritazol Johansson
179 sider; kr. 199,95
Sphinx Forlag
Hvis du ikke før har tænkt
på, om udvikling eller ændring af din retning i livet
kunne være noget for dig –
eller hvis du ikke har erfaring med det – er her en
bog, som berører et relevant udsnit af det, der kan
være det rigtige område.
Bogen indeholder praktiske
hints om, hvordan du kommer i gang, samt mange
øvelser, praktiske råd og
vejledning om meditationer etc.
Bogen bevæger sig omkring energierne i de 7 cha-

Derfor er buddhismen
sand
Robert Wright
321 sider, kr. 299,95
Turbine
Denne bog kræver stor nysgerrighed og vilje at læse.
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Jeg har selv stor nysgerrighed for at læse om filosofiske og spirituelle emner og
det at finde frem til sandheden evt. gennem andre
kulturer, som også har
betydning for os her i Vesten.
Bogen er efter min oplevelse meget teoretisk og
henvender sig derfor til
mennesker, der også er interesseret i denne vinkel.
Forfatteren er evolutionspsykolog, og det skinner
igennem i store dele af bogen. Jeg har ikke opdaget
noget særligt åndeligt eller
spirituelt i bogen, hvilket er
en mangel. Jeg læser derfor
hellere noget af Dalai Lama.
Det beskrives, hvordan
‘aktiemarkerne’ påvirker
hinanden globalt. Ja, der
står aktiemarkerne. Det gav
et godt grin, selv om det
nok bare er en trykfejl.
Det er op til læseren selv
at bedømme bogen, som
uanset min opfattelse er en
New York Times-bestseller.

følger, som er mindst lige så
god og spændende.
Bogen bærer undertitlen
’En praktisk guide til at leve
i glæde - 30 cases’. Det er
første gang, jeg ser en bog
om dette specifikke emne
bringe casestories – og så
hele 30 af slagsen. Dette
gør bogen ekstra værdifuld, især fordi de udvalgte
cases er så velvalgte, som
tilfældet er.
Bogen handler om tidligere liv, karma og forudsigelser og sjæleforbindelser.
De valgte cases er baseret
på forfatterens spirituelle
arbejde og erfaringer med
klienter, som har oplevet alt
fra spontan helbredelse til
dyb livstransformation gennem det at få kendskab til
den karmiske årsag til en
fysisk skavank eller en
konkret udfordring i deres
liv.
Denne unikke bog beskriver dybe, skjulte forbindelser mellem sjæle og giver
anvisning på, hvordan man
kan få kontakt med sin indre visdomskilde, som kan
forudsige og guide os i livet. Et scoop af en bog.
ASTROLOGIPROGRAM
Live Horoscope
Kan downloades gratis

Sjælens mange liv
Teresa Thaning
213 sider, 249,95 kr.,
Sacred Books
Den kendte danske forfatter og clairvoyant Teresa
Thaning har gjort det igen.
Hendes første bog ’Beskeder fra Ærkeengle og Mestre’ solgte fantastisk godt i
AstrologiHusets Boghandel,
og den har nu fået en efter-

Som astrologer har vi brug
for et computerprogram,
der kan overtage alle de ret
indviklede beregninger, der
skal til for at opstille et horoskop. Tidligere gik meget
af astrologens tid med at
beregne
horoskoperne,
men i dag kan vi koncentrere os om tydningen. Det er
et vældigt fremskridt.
Astrologen Kim Dam Petersen har udviklet et program, som virkelig er værd
at kende, hvis man vil arbejde med horoskoper. Det
hedder ’Live Horoscope’, og
det kan hentes på nettet
ganske gratis. Se hvordan
på programmets hjemmeside: www.livehoroscope.dk.
Live Horoscope rummer
en lang række muligheder

Kort sagt: Det er et astrologiprogram, der har taget
højde for fagets nyeste udvikling. Dertil kommer, at
programmet til stadighed
udvikles, bl.a. ved hjælp af
forslag fra brugerne.
Det er virkelig værd at
lære at kende.
Aase Kærgaard FAS
Som et eksempel på, hvordan programmet tegner
horoskoper, kan vi her se et
horoskop på en, de fleste
kender, nemlig Sanne Salomonsen.

for, hvad man som astrologisk interesseret kan arbejde med. Hvad enten man er
begynder eller meget rutineret, kan man finde det,
man har brug for. Man kan
arbejde på tre indstillingsniveauer, så man fx som begynder ikke støder på en
for uoverskuelig mængde
oplysninger. Man kan tilvælge symboler for fx Chiron eller Lilith, og de nyfundne dværgplaneter er
naturligvis også med.
Dertil kommer, at der er
tænkt på hele den esoteriske udvikling, som faget er
på vej ind i. Det er muligt at
se en persons stråleskema,
og derigennem få et indtryk af, hvad der skal arbejdes med. Man kan også
tegne det heliocentriske
horoskop.
Hvis man vil korrigere et
fødselstidspunkt, er der meget hjælp at hente i en del
af programmet, hvor man
kan forbinde korrektionsbegivenheder med aksernes positioner.
Programmet
rummer
geografiske data for hele
verden, og man kan stille
horoskoper langt frem og
tilbage i tiden. Der er taget
højde for, hvornår man skiftede fra juliansk til gregoriansk kalender.
En del af de horoskoper,
der er i bladet Horoskopets
artikler, er også tegnet med
dette program.

Akasha Arkivet
Sandra Anne Taylor
308 sider, 249,95 kr.,
Borgen
Det er virkelig underligt
med denne bog. Den er udkommet for flere måneder
siden, men anmeldereksemplaret dukkede først op
lige før deadline på dette
nummer. Der er tale om en
bog, der virkelig har manglet, da mange tilsyneladende ikke kender til begrebet.
Akasha arkivet, som er den
kosmiske vidensbank, hvor
optegnelser over alt, hvad
der HAR eksisteret, og alt,
hvad der kommer til at eksistere, er oplagret - ikke virtuelt, men spirituelt eller
åndeligt. Har man åndelig
kontakt til dette arkiv, har
man i realiteten tilgang til
al den viden, der har eksisteret og vil komme til at
eksistere – og som derfor
allerede eksisterer. Arkivet
er en parallel til de indiske
palmebladshoroskoper.
Akasha arkivet er mest
fyldigt beskrevet af Rudolf
Steiner og Edgar Cayce,
men denne bog er en let tilHOROSKOPET • NR. 4 / 2018

61

‡

4-2018.qxp_Layout 1 09/09/2018 12.30 Side 70

ANMELDELSER

gængelig udgave af de to
herrers arbejder. Bogen er
samtidig en guide til at få
adgang til arkivet.
Forfatteren
beskriver,
hvad arkivet er, og hvordan
man kan rejse ad evighedens tidslinje for at udforske fortid, nutid og fremtid.
Hun beretter om teknikker
til at åbne arkivet, og om
hvordan man kan påvirke
tidligere liv og ens nuværende liv, samt hvordan
man kan programmere
fremtidige begivenheder
ind i arkivberetningerne. En
god og længe savnet bog.
Den store plan
Gregg Braden
312 sider, 299,95 kr.
Borgen
Både billedet på bogens
forside og titlen får let én
til at tænke i retning af, at
det må være noget universelt og gennemgribende,
der kommunikeres i denne
bog – og det er det da også.

Gregg Braden skriver om,
at man i mange år har vidst,
at mennesket ikke nedstammer fra aberne og at
Darwins evolutionsteori ikke holder. Det dokumenteres og forklares biologisk.
Der er for ca. 200.000 år siden sket en pludselig udvikling med mennesket på
kromosomniveau og på
hjerne- og hjerteniveau,
som gør hele forskellen.
Menneskets hjerne er meget større, end de arter vi

normalt har troet, vi var
sammenlignelige med. Det
mest interessante er nok,
som nævnt, at udviklingen
ikke er sket over lang tid,
men pludseligt.
Vi er altså blevet menneskelige med ét slag. På samme tidspunkt fik mennesket
evnen til at have følelser.
Dette skyldes, at der samtidig opstod en forbindelse
mellem hjerne og hjerte.
Empati, intuition og medfølelse kom til mennesket
samtidig med evnen til at
kunne bruge hænderne på
meget mere avancerede
måder end tidligere. Det
avancerede samfund, vi har
i dag, skyldes netop den opgraderede hjerne, som
mennesket udviklede over
kort tid for ca. 200.000 år siden.
Det er ikke sådan, at skabelsen af mennesket er sket
som i Bibelen, men der har
været en bevidst intelligens
indblandet i det moderne
menneskes tilsynekomst på

Inge Kolding Trier er gået over
Astrologen Inge Kolding Trier (født 14. juli 1932) gik
bort den 4. oktober 2017.
Inge Kolding Trier var kendt
og respekteret som underviser, horoskoptolker og forfatter. Som mange astrologer
havde hun en kreativ baggrund. Dels var hun uddannet på Jysk Kunstakademi.,
og hendes selvportræt pryder
således denne nekrolog. Dels var hun skuespillerinde
og havde sin debut på Århus Teater som Helena i ’En
skærsommernats drøm’.
Inge Kolding Triers klienter værdsatte hendes
ærlige og omhyggelige horoskoptolkninger. Bøgerne
’Astrologi i dag’ (1976), korrektionsbogen ’Astrologi i
dag 2’ og ’Korrektion og progression af horoskopet’
(1985), hvor hun førte læseren ind i Heinrich Kündigs
metode, var de mest velskrevne af ‘70-’ernes astrologiske udgivelser.
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Jorden. Braden kommer også ind på, at vores opnåelige alder kan blive meget
højere, end vi ser det i dag.
Vi kan læse om mennesker i
afsidesliggende områder i
Tibet, der kan blive op til
ca. 120 år gamle, fordi de
har en højt udviklet hjerteenergi.
Forfatteren skriver også
om muligheder for nye,
bæredygtige energiformer
og om en vej til en fredelig
og udviklende sameksistens
for os alle.
Det handler kort og godt
om, at mennesker på tværs
af race, religion, køn etc.
skal samarbejde, og nøglen
til at skabe en bedre verden
rummes inden i mennesket
allerede. Forfatteren skitserer mulighederne for hele
menneskeheden.
Ud over at være yderst interessant læsning, er bogen
let læselig og byder på
mange nye indsigter – både
faktuelle og åndelige.

NEKROLOG

Inge Kolding Trier fornyede den astrologiske formidling ved at introducere dialogen i sin fremstilling,
noget hun fik megen ros for i pressen. I ’Astrologi i
dag’ viste hun også til fulde, hvor nemt hun kunne formidle basal fysik for sine læsere, så de forstod noget af
det astronomiske grundlag for astrologien.
Fra 1977 underviste hun på Odense Aftenskole,
hvor hun lærte utallige mennesker at kende. Flere kom
langvejs fra, også fra Jylland. Hun var tålmodig med
sine elever, forstod den enkeltes behov for at få tingene fremstillet på en bestemt måde, og alle gik berigede fra hendes undervisning.
Inge Kolding Triers flydende og velformulerede
greb om det danske sprog vises af en Merkur/Jupiterkonjunktion i Løven. Denne konjunktion er i trigon
til Uranus, som har givet hende vid, masser af idéer og
en naturlig evne for at forstå og arbejde med astrologi. Mars er også konfigureret med Merkur (formidlingsevnen), så hun var utrættelig og smittende i sin
entusiasme for faget.
Æret være Inges minde.
Karl Aage Jensen
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UBD 10050

Returuge 51

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.
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