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De store enere i 
Skandinavisk astrologi

Der er sket noget historisk i den astrologiske verden.
Ikke i Danmark, men i vores broderland Norge.
Nordpå har de, i mange år været positivt misundeli-
ge på os i Danmark, hvor astrologien virkelig blom-
strede, især i perioden fra 1970’ erne og nogle årtier
frem. Tænk blot på en astrolog som Irene Christen-
sen. Men nu har vi danskere grund til at være mis-
undelige, og det skyldes indsatsen fra den aner-
kendte, norske astrolog Gisle Henden.

Efter seks års utrættelig indsats er det i starten af
2019 lykkedes for ham at få sin astrologiuddannelse
godkendt som fagskole på linje med andre fag. Der-
med kan de norske astrologistuderende nu få SU,
hvis de går på Hendens skole. I Danmark svarer det-
te uddannelsestrin til ’akademiniveau’ i voksenud-
dannelserne. Der er derfor al mulig grund til at lyk-
ønske det norske astrologiske samfund med denne
bedrift af historiske dimensioner.

I dansk astrologi har der også været flere store ene-
re, som kan sammenlignes med Gisle Henden. Vi
har i vores midte den danske astrolog Claus Houl-
berg, som er en ren enmandshær til gavn og glæde
for astrologien og dens tilhængere herhjemme. Det
gælder både den uddannelse, han har udviklet, og
som kan læses på Astrologisk Akademi, hans idé til
og stiftelse af Astrologisk Selskab samt hans utrætte-
lig arbejde i Astrologisk Museums forlag, Museum
Astrologicum. Han har derudover udgivet masser af
bøger, både på eget forlag og på Forlaget Galaxen. 

Hvad angår hans arbejde i museets forlag, lakker det-
te desværre mod enden. Den 1. juli 2019 er de to sid-
ste titler udkommet, og Claus takker af som redak-
tør efter en indsats, der sætter ham i en liga for sig
selv. Dette arbejde er prisværdigt ud over alle græn-
ser og vil stå som en milepæl i dansk astrologis hi-
storie. Når de to sidste bøger er udkommet fra hans
hånd, overdrages museets forlag til Forlaget Galaxen.
Vi planlægger allerede udgivelse af storværket ’Pas-
sion of the Western Mind’ af Richard Tarnas, som
er oversat af cand.psyk. Jørgen Lumbye. Denne bog
har ligget i mølposen i ca. 12 år – en Jupiter-runde,
så nu er det på tide at gøre noget ved sagen.  

Det er umuligt at fylde tomrummet ud efter Claus,
men vi vil gøre det, så godt vi kan. Vi vil også gøre
mere for at få kontakt til skoler og gymnasier med
det formål at udbrede kendskabet til “den runde
kunst”. I den henseende har vi noteret os, at salget af
Astrologimagasinet HOROSKOPET er i fremgang,
både hvad angår antallet af abonnenter, men også
løssalget i kioskerne går godt.

I dette nummer kan du bl.a. læse om tidstvillinger.
Kender du tilfælde af dette spændende fænomen, må
du meget gerne kontakte os på karl@astrologi.dk.
Dette gælder også, hvis du vil indmeldes i tidstvillin-
geklubben. Læs også den omfattende artikel om
sundhedssystemet, der er under stort pres i disse år.
Og så er der også en spændende artikel om astrolo-
gi og drømmetydning.

Vi har nedlagt teaseren om kommende artikler i bla-
det. Det skyldes, at der ofte er 'breaking news' som
vi skal have med, og at der nu tilgår bladet så meget
stof, at ellers planlagte artikler somme tider må udgå
eller vente til senere. I fremtiden nævner vi derfor
blot nogle eksempler på kommende artikler her i le-
deren. I de næste numre kan du således glæde dig til
at læse om forudsigelser, kæledyrs horoskoper og
hvornår man er født. Læs også om en ny samfunds-
model, som tilgodeser alle valgets væsentlige temaer,
ikke mindst klimaet, velfærd og økonomi. Vist er der
store udfordringer, men når viljen er tilstede, kan vi
komme langt. Dog skal vi ændre vaner i fremtiden,
for at kloden kan bestå, og vi kan leve i fred og har-
moni med hinanden.

Hvis du som abonnent på papirudgaven også ønsker
et gratis abonnement på e-magasinet, så send en mail
til karl@astrologi.dk – så får du bladet direkte i din
mailboks før papirudgaven rammer din postkasse.  

Velkommen til endnu et uforligneligt nummer af
HOROSKOPET med spændende og mangeartede
emner, som vi håber, du vil sætte pris på. 

GOD SOMMER!

Af Karl Aage Jensen
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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
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�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 

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

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

Abonnér på HOROSKOPET
... og få nyhederne før de sker 

Årsabonnement 299,- kr. 
Ved tegning af abonnement nu får du det for 149 kr.

1/2
PRIS
for resten 
af året

Astrologihuset . Teglværksgade 37 . 2100 Kbh. Ø . www.astrologi.dk
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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 

Clairvoyanceskolen
v/Maya Fridan

Uddannelse til  
professional clairvoyant.

Højt fagligt niveau, erfaring og etik.

Masterclass for professionelle  
clairvoyante som ønsker at  

skærpe deres evner.

Tlf. 40 46 48 40
post@clairvoyanceskolen.dk
www.clairvoyanceskolen.dk

www.maya-fridan.dk
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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



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 
historie 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 med hard-back omslag 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


