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HOROSKOPET ved en korsvej

Forår betyder liv og skabelse, og på HORO-
SKOPET er dette ikke nogen undtagelse. Det
nye nummer ligefrem emmer af nyskabelse og
idérigdom. 

Nu skal det for alvor vise sig, hvad det nye
look og indhold betyder for vores elskede ma-
gasin, som har haft et stagnerende salg gennem
nogle år.

Den største fornyelse i AstrologiHuset i mange
år er produktionen af to nye børnebøger. Bø-
gerne, der er skrevet specielt til AstrologiHu-
set, har temaerne ”feer” og ”rumrejser”, og de
udkommer begge samtidig med det nye blad.
Der er en gave til alle, der bestiller bøgerne
frem til den 30. april 2019. Du kan læse meget
mere om børnebøgerne i bladet. Se også an-
noncen på bagsiden.

Derudover er kærligheden et vigtigt tema i 
dette forårsnummer. Her fokuserer vi blandt
andet på kærlighedens holdbarhed. Kan man
se i horoskoperne, om et parhold har potentia-
le til at blive langtidsholdbart? Som hoved-
eksempel har vi brugt Katerina Pitzner, landets
'diamantdronning' og verdens eneste kvindeli-
ge diamantbroker. Hun har i sin bog ’Sjælens
begær’ på smukkeste vis beskrevet sine parfor-
hold, som hver for sig har været væsensfor-
skellige.

Vi bringer også en udførlig artikel om ”Kos-
misk copyright’, som handler om, hvordan ide-
er fødes, og at alle tanker, ideer, opfindelser
osv. allerede – før de manifesterer sig – er tænkt
og dermed findes i latent form i den såkaldte
Akasha-krønike. Hvis ikke det var sådan, var
der ingen, der ville få nye idéer. Det vil i reali-
teten sige, at alle opfindelser og nye tanker på
en måde er plagiater allerede fra fødslen. De
skal blot føres ud i virkeligheden, og her ligger

en stor opgave og venter på os. Mange begår
desværre den ‘fejl’, at de så gerne vil tjene flest
mulige penge på denne universelle mekanisme.
Men her vil det sandsynligvis i fremtiden blive
sådan, at vi naturligvis får en belønning, der
svarer til arbejdsindsatsen, og ikke milliarder
af kroner, som vi ser mange tilfælde af. Beløn-
ningen vil engang i fremtiden blive, at vi får
glæden ved at være katalysatorer for idéer, der
er til gavn og glæde for hele menneskeheden.
Læs mere i artiklen om, hvordan copyright-be-
grebet kan komme til at se ud i en ikke alt for
fjern fremtid.

Set i dette lys får HOROSKOPETS motto –
Få nyhederne, før de sker – en udvidet betyd-
ning.

Vi fortsætter serierne om rejser, udkigsposten
og rigets tilstand. Sidstnævnte fokuserer på det
kommende folketingsvalg og på de 12 partile-
deres horoskoper.

Aase Kærgaard har begået en artikel om den
spændende mønsterbryder Sara Omar, der har
skrevet kæmpesuccesen ”Dødevaskeren”.

Claus Due fortsætter succesen med Spørg astro-
logen. Skriv til ham, hvis du har spørgsmål, du
gerne vil have besvaret i næste nummer. Han
fortsætter også serien om kriminalgåder og ta-
ger denne gang mysteriet om mordet på Olof
Palme op til astrologisk analyse i lyset af nye
teorier, der er kommet for en dag.

Som en service til alle vores trofaste læsere be-
høver ingen nu af vente op til to uger på pa-
pirudgaven. Ønsker du e-magasinet leveret gra-
tis, så send en mail til: karl@astrologi.dk

Velkommen til et nyt og spændende nummer
af Astrologimagasinet HOROSKOPET. 

Af Karl Aage Jensen
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Vi har mange spændende artikler på pro-
grammet til det næste magasin. Herunder er
der en lille præsentation af, hvad I kan gå og
glæde jer til.

Drømmetydning
Vi drømmer alle sammen hver nat, selvom vi ikke alle
kan huske vores drømme. Men hvad betyder disse, til ti-
der meget detaljerede små film, der udspiller sig i vores
underbevidsthed? På Horoskopet dykker vi i næste
nummer ned i drømmetydningen, og ser på hvilken be-
tydning drømmene har på vores liv.

Tidstvillinger
Tidstvillinger er den uhyre spændende situation, der
opstår, når to børn er født samme dato, år og sted, men
af forskellige forældrepar. I sådanne tilfælde, kan man
se mange ligheder mellem børnene, fordi de får det
samme horoskop. I næste nummer dykker vi ned i dette
virkelig spændende astrologiske område.
Kender du selv til eksempler på tidstvillinger, hører vi
meget gerne fra dig på karl@astrologi.dk

Forudsigelser
I forlængelse af artiklen om Kosmisk Copyright i dette
nummer kommer en spændende artikel om forudsigel-
sens væsen. Hvad kan man forudsige, og hvordan?
Hvor ligger styrkerne og svaghederne i astrologien på
dette punkt?

Stort portræt af Nicolaj 
Coster Waldau
Stort portræt af Nicolaj Coster Waldau
En æra er ved at være slut for den verdenskendte sku-
espiller, der siden 2011 har spillet den ikoniske rolle
som Jaime Lanister i hitserien ”Game of Thrones”. 
Seriens 8. og sidste sæson er lige på trapperne, men
hvordan vil fremtiden se ud for Coster-Waldau, nu hvor
den Emmy-belønnede serie får sin finale?

Følg med i det faste stof
Vanen tro byder vi igen på Astrologisk brevkasse samt
vores populære rejseserie. 
Har du et eksempel på en rejse, der var enten lykkelig
eller ulykkelig, vil vi meget gerne høre om den. Du kan
skrive til karl@astrologi.dk
Har du et spørgsmål til astrologen, kan du sende det til:
clausdue1962@gmail.com

HOROSKOPE
T I 

NÆSTE NUMMER



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

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

Clairvoyant Håndlæsning
v/Den Islandske Håndlæser Sigridur
Arr. Håndlæserskolen
www.sigridur.dk
Ring og bestil tid på 
Tlf. 20 84 30 08

Helle N afholder løbende åbne
meditationsaftener
Meditationerne er healings medita-
tion 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.

April 

Onsdag 3/4 kl. 19.00
Klarsynsaften
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 

Lørdag 6/4 kl. 10-14
Astrologisk workshop
v/Karl Aage Jensen
Astrologimagasinet HOROSKOPET
afholder workshop for bladets læse-
re og andre interesserede.
Efter stor respons på artiklen om
astrologi og udseende, har vi arran-
geret en workshop om emnet, såvel
som om andre interessante emner
og artikler. Har læserne forslag til
sådanne emner, så mail til os. Med-
bring madpakke – kaffe og te kan
købes i automaten. Dette opslag vil
blive opdateret på AstrologiHusets
blog op til workshoppen.
Tilmelding: karl@astrologi.dk eller
tlf. 36 45 05 45
Pris: 300 kr. 

Fredag 26/4
kl. 19.00-22.30
Lør-søn 27-28/4
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

Maj 

Fredag 3/5
kl. 19.00-22.00
Lør-søn 4-5/5
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 forudsætnin-
ger. Alle kan være med.
Der undervises efter den oprindeli-
ge Japanske metode.
Arr: Reikimester Myanne Luxn
www.originalreiki.dk
mamathine@gmail.com
Pris: 2.000 kr.

Juni 

Onsdag 5/6 kl. 19.00
Klarsynsaften
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 

Fredag 21/6
kl. 19.00-22.30
Lør-søn 22-23/6
kl. 10.00-18.00
Kursus i Reiki-healing I
På blot en weekend lærer du
en healingmetode, der virker
Arr.: Hanne Fritzbøger
www.reiki.dk
hanne@reiki.dk
Tlf. 48 30 13 61
Pris: 2.000 kr. inkl. moms

Brug gerne vores facebook side til
dine arrangementer

sider du kan tage ud og gemme

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.

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 (4.000ekspl.),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 2019

8
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Astrologisk workshop med 
Karl Aage Jensen den 6/4 2019
kl. 10.00-14.00 i AstrologiHuset
Astrologimagasinet HOROSKOPET
afholder workshop for bladets læ-
sere og andre interesserede
Efter stor respons på artiklen om
astrologi og udseende, som HORO-
SKOPET bragte i det seneste num-
mer, udbyder AstrologiHuset nu en
workshop omkring emnet, såvel
som om andre interessante emner
og artikler, vi har bragt gennem ti-
den. Det er vores forhåbning, at
denne workshop vil blive en tilba-
gevendende event hvert år om-
kring det astrologiske nytår, den
21. marts.
Til workshoppen vil alle kunne

komme med spørgsmål til magasi-
net som helhed og til enkelte artik-
ler. I f.h.t. forberedelse, efterlyser
vi forslag til emner, læserne gerne
vil have belyst. Den endelige liste
vil blive bekendtgjort senest den 1.
april 2019. 
Entré 300 kr. Tilmelding nødven-

dig til karl@astrologi.dk
Send dit forslag senest den 26.

marts 2019 til karl@astrologi.dk

Inspirerende foredrag
Foråret byder også mange spæn-
dende muligheder for foredrag og
workshops, og vi bringer her et lil-
le udsnit af de tilbud, vi finder in-
teressante. 

Klarsynsaften 
Udbydes flere steder i landet. Her-
iblandt Aabenraa d. 19. marts, Kø-
ge d. 23. april, Svendborg d. 25.
april, Kulturhuset Viften – Rødovre
d. 7. maj, og d. 20. maj i Skive.

Spirituel aften 
- Er du clairvoyant? 
Hvor: Den 6. Sans – Vejle 18. marts
kl. 18:00

Clairvoyance Workshop 
26. & 27. marts 2019 i Hillerød
Hvor: Open Heart Space – Hillerød

Clairvoyant medie-workshop 
Den 6. Sans – Vejle – 6. & 7. april 
Alle foredrag og workshops kan
ses på Ticketmaster.dk, hvor der
også kan købes billetter.

Ud og Se
AF CATHRINE FJORD

Mød mig på Cassiopeia
I denne musical, der er baseret på
filmen af samme navn, møder vi
komponisten John Berger, der i sin
store nød rækker ud mod musik-
kens muse, Polyhymnia, og beder
hende om hjælp til at fuldføre sin
operette. Mod alt for forventning
forbarmer Polyhymnia sig over
ham, og hun drager ned fra Olym-
pen for at hjælpe ham. Dette kom-
mer der naturligvis mange forvik-
linger ud af, især da sød musik op-
står mellem musen og komponi-
sten, og da selveste Zeus også
blander sig.
En dejlig forestilling for alle der

kan lide guder, romantik og Kai
Normann Andersens overjordiske
musik.
Hvor: Folketeatrets opsættelse

tager på turné rundt i Danmark i
hele marts, april og maj.  
Turneplan kan findes på Folke-

teatrets hjemmeside: 
www.folketeatret.dk/shows/moed-
mig-paa-cassiopeia

Det er altid et besøg værd at
komme forbi AstrologiHuset,
hvor I finder vores flotte butik.
Her kan der købes bøger, mu-
sik, kunst og forskellige kort.
Museet kan også besøges efter
aftale. Derudover afholder
Astrologisk Selskab deres
populære caféaftener i huset.
Program og datoer kan ses på
ansel.dk. Helle N holder også
løbende åbne meditationsaf-
tener. Programmet kan ses på
www.helle-n.com.
Hvor: AstrologiHuset, Tegl-

værksgade 37, 4. sal, 2100 Kø-
benhavn Ø.

Sonja Ferlov Mancoba en kom-
promisløs kunstner
Statens Museum for Kunst byder i
foråret på en spændende udstil-
ling med den danske billedhugger
Sonja Ferlov Mancoba. Mancoba
var som kunstner meget inspireret
af forskellige kulturer og deres
samspil med hinanden. Samhørig-
hed mellem mennesker var nøgle-
ordene i hendes kunst, og hun
stræbte efter at skabe kunstvær-
ker, der kunne forbinde menne-
sker i en verden, som hun så som
materialistisk og egoistisk. 
”Kun i kraft af hinanden kan vi le-
ve og ånde, og ingen skaber ale-
ne” (Citat: Sonja Ferlov Mancoba)
Hvor: Statens museum for Kunst,
Sølvgade 48-50, 1307 København K 

Body Worlds: Et hudløst ærligt
kig på menneskekroppen
Udstillingen Body Worlds giver et
kig på en side af mennesket, som
man sjældent ser: Indersiden.
Her kan man få et enestående ind-
blik i kroppen og se, hvor éns vi
egentlig er i virkeligheden, selvom
vi ser så forskellige ud. Udover at
vise kroppen og dens funktioner,
fokuserer udstillingen også på livs-
stil. Den viser, hvordan alder, kost,
motion og meget andet påvirker
vores krop, hvis vi ikke passer på
den.
Body Worlds kan opleves helt til
den 3. november 2019.

Hvor: Experimentarium, Tuborg
Havnevej 7, 2900 Hellerup  

Inspiration fra det guddommelige:  KUNST WORKSHOP OG FOREDRAG

UDSTILLING

FASTE TILBUD
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Se mere på human-balance.dk  
Human Balance - Tlf. 40 74 74 67

TRIFALLA
Styrker fordøjelsen og sikrer regelmæssig  
a�øring. Naturlige antioxidanter styrker  
immunforsvaret og beskytter celler og  
organer. Modvirker oppustethed  
samt både hård og tynd mave.

TRIFALLA SPECIAL
Modvirker hård og træg mave samt
neutraliserer luftdannelse i tarmen.

NATURLIG HJÆLP 
 TIL DIN SUNDHEDTIL DIN SUNDHED

Forhandles af Matas og 
helsekost samt netbutik 
human-balance.dk

ANNONCER I HOROSKOPET

Personlig henvendelse på Tlf. 70 25 55 66  
Netbutik: Stort udvalg i Ayurvediske kosttilskud

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

 AYURVEDA - CBT - 
HEALING - MASSAGE  

Læs referencer på www.mortenkrabbe.dk

Norsk Astrologisk Forening
The Norwegian Astrological Association

Bli medlem
i Norsk Astrologisk Forening

        Få Astrologisk Forum 4 udgivelser i året
         Rabatt på seminarer/konferanser
         Gratis oppføring på foreningens 
               hjemmeside; astrologiskforening.no 
               og i Astrologisk Forum

   Pris: 410,- NOK pr. år
Etter 1. juli: 290,- NOK for resten av året

Kontakt: Marija Rakovic, tlf: (+47) 96 22 93 71
E-post: medlem@astrologiskforening.no

�e Norwegian Astrological AssosiationNorsk Astrologisk Forening

Velstand og fattigdom

           

astrologisk

�e Norwegian Astrological Assosiation

Norsk Astrologisk Forening

                                                      KR. 59

 Krigerkvinnen Eris    

 Saturn og Neptun          

Kvadrantenes midtpunkter  
Bli kjent med astrolog Tordis Friis              

Utsnitt av Pluto     

Tolkningskonkurranse       

1
ASTROLOGISK FORUM NR. 2/2016

�e Norwegian Astrological AssosiationNorsk Astrologisk Forening

                        
                        

      KR. 99astrologisk

Udkommer hver måned
Spændende læsning om astrologi og horoskoper
www.stjernerne.dk

       

Raphaels 
Ephemeride
2019
Den uundværlige efemeride 
er her nu!

Pris 119,- kr. + evt. porto

Den kan bestilles på
www.astrologi.dk

GRATIS DAGSHOROSKOPER 
for alle tegn – hver dag
Gå ind på www.astrologi.dk og klik på Dagshorosko-
per, 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.
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Mirza Mølgaard
29 års erfaring
SAB-certificeret

DRØMMETYDNING 
Med clairvoyant vejledning

Ønsker du at forstå, hvad du drømmer?
Drømme - en hjælp til selvhjælp. Ved brug af clairvoyance og 29 års erfaring, 
kan jeg professionelt hjælpe dig med at forstå dine drømme.                             
 
 Telefonkonsultation, coaching, kurser og foredrag                                            

 1-årig uddannelse i drømmetydning for dig, som vil bruge 
 det professionelt, eller til personlig og spirituel udvikling
 Forfatter til bogen “Drømmenes Kraft” (Sphinx forlag)

Mirza Mølgaard  tlf. 46 15 16 48  www.mirza-molgaard.dk

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

ANNONCER  I  HOROSKOPET

mail@hellehewau.com

Clairvoyance / Charlottenlund 
Har du brug for et kærligt skub? 

Lyset er der altid, selv når udfordringerne over-
skygger

Kontakt clairvoyant, medie og 
healer Inga Larsen

Ring 41 43 98 51
ingalarsen1007@hotmail.com

ASTROLOGISAMTALE
Bliv klogere på hvordan du kan ud-
folde flere af dine iboende muligheder.

Bestil en astrologisamtale med
psyko-astrolog Sune Andersen. 

Du går hjem med en plan til at 
komme videre i dit liv.

www. l y s e t s k i l d e . d k

Klarsynet healer
Meditation

Helle N
Indehaver af Helheds Healer 
uddannelsen

Tlf. 2442 8185  · helle-n@live.dk

Klinik Rødekro:
Det Alternative Hus
Vestergade 30,1

6230 Rødekro

Klinik København:
AstrologiHuset
Teglværksgade 37,4

2100 Kbh Ø

Generalforsamling
Fredag den 12. april kl. 16.00 i AstrologiHuset

Teglværksgade 37.4.th . 2100 København Ø

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

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 22. marts 2018.

Alt i energier 
– en spirituel workshop
Clairvoyance, meditation, healing og 
astrologi

28. april og 25. maj 2019 fra kl. 10-16 i 
København. Pris 1.200,- kr.

Læs mere på www.kvindetid.dk
– vi håber at se dig!

Heidi Thron
clairvoyant, medium, healer og kinesiolog

Lykke Larsen
clairvoyant, astrolog og hypnotisør

ASTROLOGISK
MUSEUM
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ANNONCER  I  HOROSKOPET

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

Astrologisk Boghandel og astroshoppen: www.astrologi.dk
SKAND INAV I ENS  S TØRSTE  BOGHANDEL  INDEN  FOR  ASTROLOG I

ENGLE · TAROT · ORAKEL · TERNINGER
Vi fører stort set alle engle-, tarot- og orakelkort på dansk

NYHED

ALLE OH-KORT

FØRES NU

Fantastiske 
terninger
giver dig svar – og
du lærer samtidig
astrologi

Brug astroternin-
gerne som orakel-
eller tarotkort

Med dansk manual 
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ANNONCER  I  HOROSKOPET

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

SKANDINAVIENS STØRSTE BOGHANDEL INDEN FOR ASTROLOGI
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NMELDELSER Redigeret af Leif Brammer

ALLE BØGERNE KAN KØBES I  ASTROLOGIHUSET
A

Astrologi og succes –
en astrolog fortæller
Karen Boesen
156 sider, kr. 160,00
Museum Astrologicum

Gavmildhed er det første
ord, der falder mig ind,
når jeg læser denne bog.
Karen Boesen deler her ud
af sine mange års erfaring
som astrolog, og der er
meget at hente for alle
med interesse for astrolo-
gien. 
I første del af bogen gi-

ver Karen Boesen kontan-
te råd og vejledning til al-
le, der ønsker at arbejde
professionelt med astrolo-
gien, og i modsætning til
mange andre i faget me-
ner hun, at det bestemt er
muligt at leve af at være
astrolog, hvis man griber
det rigtigt an. 
Derefter handler det om

hendes særlige speciale:
erhvervsastrologien. Hun
præsenterer os for det er-
hvervsastrologiske urhoro-
skop, som er et resultat af
hendes mangeårige arbej-
de med at vejlede virksom-
heder, og vi får eksempler,
hvor vi både får analyseret
en virksomheds etable-
ringshoroskop, og især de
prognoser, som er en væ-
sentlig del af Karen Boe-
sens vejledning.
Bogen bygger på solid

faglig viden, men er samti-

dig skrevet i et enkelt og
ligefremt sprog, så de fle-
ste kan være med. Den
kan anbefales til alle, der
selv ønsker at arbejde som
astrologer, men også til
dem, der bare er nysgerri-
ge efter at få et indblik i,
hvad astrologien kan bi-
drage med.

Aase Kærgaard 

Ravnenes hvisken III
Malene Sølvsten
609 sider, kr. 249,95
Gyldendal

I trilogien Ravnenes hvi-
sken har forfatteren Male-
ne Sølvsten skabt et fanta-
sifuldt og medrivende uni-
vers. Inspireret af digtet
Vølvens spådom, det før-
ste digt i Den ældre Edda,
en tekstsamling, der er
nedskrevet på Island i det
13. og 14. århundrede, la-
der hun her i bind III Fim-
bulvinteren hærge, og
ragnarok være på vej. 
Trilogiens hovedperson

er en gymnasiepige med
synske evner og en vanske-
lig baggrund. Hendes op-
gave bliver nu at ofre alt
for at forhindre Ragnarok.
En voldsom udfordring,
endnu mere krævende,
end hun har evnet at fore-
stille sig.
Trilogien er en blanding

af krimi, fantasy, humor,
kærlighed og nordiske gu-

der. Men hvor vi i bind I
skiftevis befandt os i den
almindelige verden og i en
mytologisk parallelverden,
færdes vi i bind III næsten
udelukkende i den sidst-
nævnte.
Bogen er velskrevet og

letlæst, og også egnet for
unge læsere.

Aase Kærgaard  

John Holland
Broen til den anden side –
lær at kommunikere med
dem, du har mistet.
304 sider, kr. 299,95
Gyldendal – Borgen

Denne bog handler om,
hvordan man kan blive et
medium eller blot mere
psykisk sensitiv. En del
mennesker er i stand til at
få kontakt til afdøde men-
nesker. På ’den anden side’
bevæger energierne sig
meget hurtigt, da sjælen
ikke har et fysisk legeme.  
Der er forskellige former
for kommunikation mel-
lem de levende og de dø-
de. Holland taler om klar-
sansning, klar-syn og klar-
hørelse, som de måder, vi
kan opleve kontakt på.
Disse evner kan trænes på
forskellig vis og derved
styrkes. 
Holland gør opmærk-

som på, at når man begyn-
der at arbejde med at styr-
ke disse sanser, bliver man

meget mere sensitiv. 
Det anbefales, at man

lader en rum tid gå efter
et dødsfald, før man søger
kontakt til den afdøde.
Dels af hensyn til, at sjæ-
len skal tilpasse sig til igen
at være på den anden side,
og til at de efterladte også
i et vist omfang skal være
kommet sig over tabet.
Det er en god bog, dels

hvis man har mod på at
udvikle sig på det psykiske
felt og blive mere sensitiv,
dels for at få en forståelse
af, at der er mere mellem
himmel og jord, og at livet
ikke bare stopper, når det
fysiske legeme dør.

Charlotte Rørth
Gud, du er jo lige her
190 sider, kr. 249,95
Gyldendal.

Charlotte Rørth (CR) sam-
ler op på oplevelsen af
mødet med Jesus og alle
de refleksioner, som det
har givet anledning til for
hende.
Det mærkes tydeligt i

det, hun skriver, at forskel-
len mellem før og efter
mødet med Jesus ytrer sig
ved den måde, vi lever på i
vores travle hverdag. Fx
har forfatteren virket som
journalist med at ”spidde”
dem, der blev interviewet
til en god artikel. Nu er
dette trådt i baggrunden,
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og det er medmenneskelig-
hed og næstekærlighed,
der er i fokus, og mere fav-
nende kærlighed. Hun har
nu Jesu kærlighed i hjertet.
CR kommer ind på nogle

af tidens store udfordrin-
ger omkring religionerne,
som jo er vidt forskellige,
men dog har en kerne til
fælles, selvom det ikke altid
er lige let at se og forstå.
Forfatteren får fx det pro-
vokerende budskab om
næstekærlighed ud på en
måde, så det ikke virker
provokerende, men i stedet
giver stof til eftertanke.
Jeg oplever, at hun kom-

munikerer Jesu næstekær-
lighed og fred til hele men-
neskeheden.
Bogen er god til fordy-

belse for enhver, der tror
på, at der er noget, der er
større end os selv – uanset
tro og kultur.
Læs den og få dine egne

oplevelser ud af denne
spændende beretning.

Åndevæsener i naturen
– opdag en magisk ver-
den
Flavia Kate Peters
264 sider, 249,95 kr.
Turbine

Endelig kom bogen, der be-
skriver vejen til magiens
verden, som børnene lever
i, men som de mister troen
på og oplevelsen af, efter-
hånden som de vokser op i
et rationelt og materiali-
stisk samfund. Heldigvis har
forfatteren tydeligvis beva-
ret forbindelsen til den ån-
delige verden, og hun be-

skriver her oplevelsen med
naturånder i mange afskyg-
ninger.
Åndevæsenerne er natu-

rens skytsengle, og forfat-
teren beskriver, hvordan
væsenerne arbejder sam-
men med dem, der har
kærlighed til naturen og 
kendskab til fx healing.

Væsenerne sætter sig i for-
bindelse med astrologiens
elementer ild, jord, luft og
vand. Forfatteren beskriver
også ritualer og øvelser, der
kan skabe kontakt til de
spirituelle energier, der får
åndevæsenerne igennem
til os med deres healing.
Der er også en beskrivelse
af, hvor man finder ånde-
væsenerne, og hvordan
man kommunikerer med
dem.
Læs evt. også artiklen om

blomsterfeerne og de nye
personlige børnebøger tid-
ligere i bladet. 

21 små ritualer til at 
forandre dit liv
Theresa Cheung
256 sider, kr. 299,95
Borgen

Her finder man i alt 21 ri-
tualer, der kan transforme-
re livet. 7 morgen-, 7 efter-
middags- og 7 aftenritualer
kan være i stand til at ska-
be de forandringer i vores
liv, vi længes efter, men
som mange måske ikke har
fået ind i deres dagligdag.
De fleste ritualer er meget
korte og derfor nemme at
integrere, også i en travl
hverdag. Det hele præsen-
teres indlysende og sim-
pelt, så der ikke er nogen

undskyldninger for at kom-
me i gang.   

En plan for livet 
David Perlmutter
312 sider, kr. 299,95
Gyldendal

David Perlmutter har med
denne bog skrevet om alt
det, der virker skadeligt på
helbredet ud fra et fokus på
hjernen. Men som nævnt
rammer de skadelige ting
bredt.
Perlmutter har fået et

mere holistisk syn på, hvad
der er godt og skidt. Han
tager i bogen også stilling
til, hvilken form for medicin
man helst skal undgå, selv-
følgelig under hensyntagen
til, om man af helbreds-
mæssige årsager er nødt til
at tage medicinen.  
Kolesterol er væsentligt

for at beskytte hjernen, og
derfor er det skidt for hjer-
nen med kolesterolsænken-
de medicin. Dette påvirker
Perlmutters kostvejledning,
hvor han sagtens kan anbe-
fale at man spiser æg, da de
indeholder en masse gode
stoffer. Det der traditionelt
bliver betragtet som skade-
ligt ved æg, er ægs påvirk-
ning af kolesteroltallet i sti-
gende retning, men dette
kolesterol er nødvendigt
for hjernen i et vist omfang.
Kostvejledningen er ikke

skrevet for diabetikere,
men med denne markante
ændring er vejledningen
mindst lige så god, som en
diabetes-diæt.
Bogen udmærker sig ved

at være skrevet i et læse-
venligt sprog. Selv om der

er megen videnskabelig do-
kumentation i den, formår
Perlmutter at skrive, så man
forstår det.
Der er klare lister på det

sunde og det ikke sunde, så
det er rimeligt nemt at
komme i gang med den
ændrede kost, hvis man øn-
sker det. Der er også en hel
afvænnings-kostplan på 14
dage. Det kan dog godt væ-
re ‘en kold tyrker’.
Man behøver slet ikke

være sundheds-kostfreak
for at få udbytte af bogen.
Ikke mindst fordi der også
er omtalt medicin, som er
mere skadeligt end gavn-
ligt, eksempelvis influenza-
vacciner og antibiotika. På
samme måde tages der og-
så stilling til forskellige væ-
sentlige kosttilskud.
En meget interessant og

læseværdig bog, som en-
hver bør unde sig selv at læ-
se.

Hjertebøn
Lorna Byrne
305 sider, kr. 199,95
Borgen (indb.)

Bogen bærer undertitlen:
Kærlige bønner om hjælp
og velsignelser. Forfatteren
til ’Engle i mit hår’ har gjort
det igen og skrevet en fan-
tastisk bog. Denne gang
handler det om bøn, Gud
og engle, der hjælper os
med hvad som helst, hvis vi
beder om det.  Forfatteren
giver her forslag til bønner
om alt mellem himmel og
jord, fx helbredelse, smer-
telindring, naturen, børn,
helbred, arbejde, økonomi,
kæledyr, søvnbesvær, kær-
lighed og ensomhed.



Mit eventyr som 
blomsterfe

A S T R O L O G I H U S E T

Når solen går ned, og du skal i
seng, åbner der sig en helt anden
verden i dine drømme. 
En magisk verden fyldt med feer,
blomster og eventyr. 

Nu skal du på en rejse ud i fe-riget
for at finde din egen helt specielle
blomst. 

Du møder en masse dyr og blom-
ster, mens du leder efter den
blomst, der passer perfekt til dig 
og dit stjernetegn.

Tag med på dit helt eget eventyr
som blomsterfe.    

To nye personlige 
eventyrbøger

TILBUD PÅ FE-BOGEN TIL og med april 2019:269,- kr.+ evt. forsendelseFå et gratis billede med barnets blomsterfe i A4-format, værdi 70 kr.

NY NY

AstrologiHuset
TEGLVÆRKSGADE 37, 4.TH.   2100 KBH. Ø   TLF. 36 45 05 45    WW.ASTROLOGI.DK

Mange kender vores mange fantastiske
eventyrbøger, og nu kommer nye til.
En ny historie om blomsterfeer og en ny hi-
storie om en rejse i rummet, hvor barnet
lærer om planeterne, har set dagen lys.
Barnet bliver hovedperson i eventyret og
kan gennem bøgerne lære noget om sig
selv og andre. Bøgerne kan gøres ekstra
personlige ved foto af barnet, håndaftryk
og minihoroskop på ekstra sider. Du er de-
signeren.  

Bøgerne leveres almindeligvis indbundet i
A5 format med:
l et billede af barnet
l med minihoroskop indsat i bogen til 125
kr. ekstra - eller et større separat horoskop
til 149 kr.

Har du særlige ønsker, så send os en mail
til: bestilling@astrologi.dk


