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Variationer over et tema

Velkommen til et nyt nummer af Astrologimagasi-
net HOROSKOPET.

Glæd dig til at læse de mange spændende artikler.
Topartiklen handler om landets nye statsminister,
Mette Frederiksen, der har fået en flyvende start i
både den danske presse og i verdenspressen på
grund af Trumps besøg, som han aflyste med kort
varsel. Hun har fået topkarakter for sin superdiplo-
matiske håndtering af sagen, selv om hun fik gjort
Trump godt gal i skralden med ordet 'absurd'. Mon
han har problemer med sit eget våben: "Direkte
svar på tiltale?"

Temaet handler om kæledyr, og der kommer to te-
maer. I dette nummer handler det om hunde, og i
næste numre kommer kattene. Har du en helt spe-
ciel kat, som du kender fødselstidspunktet på, hører
vi meget gerne fra dig på karl@astrologi.dk.

Sundhedsartiklen tager denne gang udgangspunkt i
et læserbrev, som er en reaktion på min artikel i for-
rige nummer af bladet om sundhedspolitik. Her
nævnte jeg, at svenskere lever væsentligt længere
end danskere, og jeg glemte i den forbindelse en me-
get væsentlig detalje. Læs det spændende læserbrev
fra en svensk læser.

I Rigets tilstand gennemgår vi denne gang de nye
ministres horoskoper for at se, hvem der står med
de største udfordringer i de kommende år.

I serien om planeterne er vi nået til Månen, som
Aase Kærgaard beskriver levende og interessant –
og meget aktuelt, da vi lige har overstået 50-års ju-
bilæet for den første månevandring. 

Astrologisk udkigspost hedder denne gang 'Frihed
er det bedste guld'. Aase Kærgaard skriver om bl.a.
Uranus' og Plutos påvirkninger og bruger eksem-
pler som balletdanseren Rudolf Nurejev og Rote
Armé Fraktion. En meget spændende artikel.

Hvad angår forrige nummer af bladet, havde vi en
artikel om Nikolaj Coster-Waldau, hvor vi kom ind
på, at han var på vej mod nye højder, hvis han ellers
snart flyttede til USA. Begge dele gik ret hurtigt i
opfyldelse, da han lige er blevet nomineret til en stor
pris inden for skuespilleriet, og samtidig har han be-
budet, at han med familien flytter til Californien om
kort tid for at pleje sin karriere og samtidig have fa-
milien tæt på. 

Desværre må vi også denne gang bringe nekrolo-
ger, denne gang hele to af slagsen, men over to
meget forskellige mennesker. Den ene en insider og
den anden en outsider, hvad astrologien angår. 
Astrolog Lejla Lindholm Christensen døde i en alt
for tidlig alder kun 69 år gammel, og det samme
kan siges om vores alle sammens dynekonge Lars
Larsen, der kun nåede at blive 71 år. De nåede dog
begge at komme på det 'offentlige' landkort og bli-
ve kendte – hver på deres måde. 

I bladet har vi også brevkassen 'Spørg Astrologen',
som du er meget velkommen til at sende spørgsmål
til – og en god krimi mangler der heller ikke.

Og endelig har vi i Horoskopserien, ‘Rejseliv’, en
nyredigeret udgave af artiklen ‘Jorden rundt i 80
dage’ (Horoskopet 3-2015), som i sin tid blev skre-
vet af Mikael Mårtensson.

I næste nummer kan du – ud over den nævnte arti-
kel om katte – læse om formørkelser og forholdet
mellem Jorden, Månen og Solen.

En ny spændende bog om samme emne er på vej.
Bogen er skrevet af astrologen Lars Thor Smith, og
udkommer på Museum Astrologicum i slutningen
af året.

Så rigtig god fornøjelse med læsningen af det nye
nummer af Astrologimagasinet HOROSKOPET.

Af Karl Aage Jensen
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Ja, den kendte astrologiske forsker og underviser
Holger Stavnsbjerg har rundet et skarpt hjørne. Ikke
at han af den grund er gået på pension. Han er stadig
umådelig aktiv som forsker og underviser i astrolo-
gien, hvor ikke mindst den esoteriske astro-
logi har nydt godt af hans utrættelige
udforskning af de muligheder, som
ikke mindst er åbenbaret af Ti-
betaneren gennem Alice A.
Baileys bøger. 
Mit allerførste møde

med astrologien for mere
end 20 år siden var net-
op mødet med Holger
Stavnsbjerg. Jeg var
på det tidspunkt opta-
get af teosofien, og
fik ’for sjovs skyld’
lyst til at få lagt mit
horoskop. Det skulle
lægges af en seriøs
astrolog, og her duk-
kede Holger Stavns-
bjergs navn op. Han
underviste netop i astro-
logi i Teosofisk Forening
på Skt. Knudsvej i Køben-
havn, hvor jeg også færde-
des. 
Da horoskopet var lagt og ty-

det, kiggede Holger mig i øjnene og
sagde: ”Sig mig engang, skal du ikke
være astrolog?”. Nej, det mente jeg nu bestemt
ikke. 
Men der gik alligevel ikke lang tid, før jeg var elev

i Holgers dengang toårige skole i klassisk og esote-
risk astrologi. Og jeg skal love for, at det dér gjaldt
om at holde ørerne stive. På sin lune og humoristiske
måde videregav Holger informationer af et omfang
og en dybde, som jeg i hvert fald ikke havde mødt
før. Det blev begyndelsen på et engagement, som si-
den bare er vokset og vokset.

Inspiration fra teosofien
Holger Stavnsbjergs inspiration til at beskæftige sig
med den esoteriske astrologi er udsprunget af Tibe-

tanerens meddelelser, kanaliseret af Alice A. Bailey.
Han har i en lang årrække forsket myreflittigt i man-
ge sider af den esoteriske astrologi og har udgivet
ikke mindre end 12 bøger, hvoraf to endda er oversat
til engelsk. Emnerne spænder vidt, men fokus er hele
tiden på de opgaver, vi som menneskehed står over-
for i denne tidsalder. 
Et vigtigt fokuspunkt er fx hundredårs- og tiårsho-

roskoper i den mundane astrologi, hvor disse ses som
en slags historiens matematik. De er beskrevet i bø-

gerne ’Menneskehedens astrologi’ og
’Gruppeastrologi’. 

Til undervisningsbrug har Hol-
ger udgivet Kompendium for
astrologistuderende og bogen
’Discipelskabets astrologi’.
Den sidstnævnte er et
bud på en sammenfat-
ning og forenkling af
Alice Baileys ’Esote-
risk astrologi’. Men
en helt anden side af
hans virke kommer
til udtryk i en digt-
samling, ’Astrologi-
ske digte’, som rum-
mer en række
ungdomsdigte fra før
hans tid som astrolog,
men hvor digtene alli-
gevel har en lang række
astrologiske referencer.

Holgers horoskop
Holger Stavnsbjerg er oprin-

delig cand. phil. i historie og
gymnasielærer, så undervisning har

hele tiden haft hans interesse. Og man
mærker da også hans store historiske viden i

hans bøger, fx når han beskriver de forskellige år-
hundreder og deres horoskoper. 
I Holgers horoskop er Uranus, astrologiens planet,

naturligvis placeret allerøverst, på det mest synlige
sted, i 10. hus. Den er i konjunktion med Mars, så
hans karriere er blevet at arbejde med astrologien. At
det nok ikke er den første inkarnation, hvor astrolo-
gien dyrkes, ses af, at Uranus/Mars har en opposi-
tion til Månen, der befinder sig på horoskopets dy-
beste punkt i 4. hus, lige akkurat i Stenbukken, men
også tæt på Skytten (forskning). En stor ressource er
hans vældige intuition, som ses af Neptun i 2. hus i
Vægten. 

En af de store pionerer i udforskningen af den esoteriske astrologi

Holger Stavnsbjerg 70år 

Af Aase Kærgaard,
Fagastrolog FAS
aase.k@outlook.com
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Det er heller ikke overraskende, at Holger Stavns-
bjergs horoskop har ikke mindre end ni planeter (in-
klusive de to dværgplaneter Haumea og Makemake)
i 4. kvadrant, som netop har at gøre med tilværelsens
dybere mening og den mission, som er Holgers i det-
te liv.

Tjenestearbejde
Holger Stavnsbjerg er Løve, og med Solen i 11. hus i
konjunktion med Pluto, Haumea og Merkur er der
en stærk vilje til at gå forrest og vise vejen for astro-
logerne, en gruppe, som han jo er en del af.  
Ascendanten befinder sig i Jomfruens tegn, og i den

esoteriske astrologi siges det, at Ascendanten viser
sjælens formål med inkarnationen. Man kan altså
spørge, hvad det er, Holger skal lære denne gang. Det
fik et meget konkret og humoristisk udtryk i en pau-
se i Holgers undervisning på Skt. Knudsvej, hvor der
var blevet serveret kager, der havde krummet en del.
Pludselig tog Holger en karklud og erklærede, at det
var jo det, han skulle øve sig på – at tørre krummer-
ne op med Jomfruens tjenstvillighed og ydmyghed!

En pioner
Et sted i ’Esoterisk Astrologi’ siger Alice Bailey, at vi
foreløbig befinder os på et umodent barnestadie med
astrologien. Menneskeheden er endnu ikke nået så
langt, at vi har fået adgang til den rigtige astrologi. I

den sammenhæng må man sige, at Holger Stavns-
bjerg er en af dem, der baner nye veje. Ikke så sært,
måske, når Nordlig Måneknude i hans horoskop be-
finder sig i Vædderens tegn!

Her fra HOROSKOPET og AstrologiHuset skal
der lyde et: Stort TILLYKKE med fødselsdagen, og
tak for den store indsats for astrologien. n

Holger Stavnsbjerg, født 5. august 1949 kl. 8.10 
i Vipperød

Helse og velvære - Smagsprøver 

Gratis sundhedsmagasiner - Gratis foredrag 

Økologiske fødevarer - Inspiration til sund livsstil

Økologisk hudpleje - Prøver på behandlinger

ApS
Entré: Voksne 100 kr.
Børn under 14 år gratis ifølge en voksen

27.-29. SEPTEMBER 2019 KL. 10-18
ØKSNEHALLEN, HALMTORVET 11, 1700 KBH. V

Opnå fordele med vores nyhedsbrev og få
stor rabat på din entré. Tilmeld dig på

www.sund-livsstil.dk



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

Oktober

Fredag 4/10
kl. 19.00-22.30
Lør-søn 5-6/10
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

Mandag 28/10 kl. 19.00
Healingsmeditation på planeter
og stjerner
Introduktion og kreativ meditation
på planeters og stjerners healende
sjælelige kvaliteter.
Fri entre
v/ Gyde Sørine
gydeserene@gmail.com

November

Onsdag 6/11 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 8/11
kl. 19.00-22.30
Lør-søn 9-10/11
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

Fredag 22/11
kl. 19.00-22.00
Lør-søn 23-24/11
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 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.

Tirsdag 26/11 kl. 19.00
Healingsmeditation på planeter
og stjerner
Introduktion og kreativ meditation
på planeters og stjerners healende
sjælelige kvaliteter.
Fri entre
v/ Gyde Sørine -
gydeserene@gmail.com

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
4.  KVARTAL 2019

8
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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

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

Britt Wilken
Alternativ behandler
Mere end 20 års erfaring

Akupunktur · Zoneterapi 
Clairvoyance · Homøopati 
Psych-k
Solsikkevej 7, 4040 Jyllinge
Tlf. 24 41 80 68
Britt.wilken@gmail.com · www.Brittwilken.dk
Medlem af RAB, Registreret alternativ behandler
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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

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

l Uddannet Reiki healer

l Uddannet fysiurgisk massør

Healing – Massage

KARINA LARSEN – tlf. 42 40 22 01

Abonnér på 
Astrologimagasinet
HOROSKOPET
... og få nyhederne
før de sker 
Årsabonnement 299,- kr. 

Raphaels 
Ephemeride 
2020
Den uundværlige efemeride 
Pris 119,- kr. + evt. porto
Den kan bestilles på 
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  I NDENFOR  A S TROLOG 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



NMELDELSER Redigeret af Leif Brammer

ALLE BØGERNE KAN KØBES I  ASTROLOGIHUSET
A

Den medicinske seers
guide til en sund lever
Anthony William
496 sider, 379,95 kr. 
Borgen

Så kom den næste bog i
den fantastiske serie fra
den medicinske seer. Den
bærer titlen: ’ Den medi-
cinske seers guide til en
sund lever’ med den fyldi-
ge undertitel: ’Ny viden
om eksem, psoriasis, diabe-
tes, gigt, vægtproblemer,
akne, galdesten, belastet
binyre, træthed, fedtlever,
tyndtarmsproblemer & au-
toimmun sygdom’. 
Her har Anthony William

begået en bog, der ser på
leverens betydning for
rensning af blod og mange
andre ting fx som bugspyt-
kirtlens beskytter ud fra en
mere spirituel vinkel.
Dette leder tanken hen

på, om det i tilfælde af dia-
betes også vil være en ide,
at lægerne graver et spa-
destik dybere og ser på le-
verfunktionen. Der er mas-
ser om diabetes i bogen.
Leversygdomme udgør

et voksende problem over
hele kloden. Der er ikke
kun tale om alvorlige syg-
domme som leverkræft,
skrumpelever og hepatitis.
Ifølge den medicinske seer
kan en overbelastet lever
også medføre en lang ræk-
ke andre sygdomme og

helbredsproblemer såsom
fordøje l sesproblemer,
vægtforøgelse, forhøjet
blodtryk, hjerteproblemer,
manglende koncentra-
tionsevne, hudlidelser og
diverse autoimmune syg-
domme m.m. 
I denne bog forklarer

han, hvad der ligger bag
problemerne og giver en
detaljeret vejledning i,
hvordan man kan forbedre
situationen for sin lever og
dermed sit helbred. 
Bogen er illustreret med

farvefotos og indeholder
både råd om kost og kost-
tilskud og afgiftning af le-
veren.

Forelsket i verden
Yongey Mingyur Rinpoche
264 sider, 299,95 kr. 
Borgen

Bogen handler om en
munks opdagelsesrejse ud i
verden og ind i sig selv.
Forfatteren er verdensbe-
rømt og har skrevet en be-
retning om en nærdødsop-
levelse med en livsforand-
rende indsigt til følge.
Gennem bl.a. meditations-
øvelser viser han os, hvor-
dan vi kan forvandle vores
frygt for døden og møde
livet med glæde. 
Bogen er guld for den,

der er interesseret i budd-
histisk livsfilosofi. Bogen
viser, at man kan opøve en

bevidsthed, som han kal-
der for ’den ubetingede
bevidsthed’, hvor man er i
meditativ tilstand og kan
se verden på ny. 

Chakra healing
Michelle S. Fondin
240 sider, 299,95 kr. 
Borgen

Her kan du udforske de syv
chakraer og finde frem til
det, der blokerer din livs-
energi. Et blokeret chakra
virker som en blokeret blo-
dåre. For at få energien til
at flyde, skal der være
åbent for gennemstrøm-
ning. 
Forfatteren udforsker i

syv kapitler de syv hoved-
chakraer. Hun gennemgår
karakteristika for hvert en-
kelt chakra samt hvilke li-
delser og ubalancer, der
knytter sig til dem. Hun be-
skriver, hvordan vi bevidst
kan arbejde med chakraer-
ne for at genskabe balan-
cen på mange forskellige
måder. 
Hun gennemgår des-

uden et ayurvedisk kost-
program, som kan styrke
det enkelte chakra og brin-
ge fornyet energi til hele
kroppen. 
En meget fin og letlæst

bog, som også kan bruges
som opslagsværk. 

Naturterapi
Lasse Thomas Edlev
300 sider, 299,95, kr. 
Gyldendal

Forfatteren er naturvejle-
der gennem 35 år, og det
faktum fornægter sig ikke
i denne glimrende bog for
nye og ’gamle’ naturelske-
re. Naturligvis kommer han
ind på de mange facetter
af naturens positive ind-
virkninger på vores menta-
le og fysiske helbred. I den-
ne bog får man for første
gang en metodisk gen-
nemgang og vejledning i,
hvordan man konkret kan
bruge naturen til at hjælpe
sig selv og andre. Det gæl-
der fx udbrændthed, stress
og depression, der i stedet
bliver til daglig glæde, he-
ling og vitalitet. Kort sagt -
en hjælp til en menings-
fuld livsstil.
Edlev er inspireret af

1700-tallets store franske
filosof, Jean-Jacques Rous-
seau, som bl.a. mente, at
man altid bør leve i tæt
samklang med naturen, og
det er noget, mange har
brug for i det moderne
samfund. Denne fine bog
kombinerer eksempler,
modeller, cases og øvelser
og giver en meget levende
indføring i naturens man-
ge facetter. Han demon-
strerer, hvordan man ved
at opleve naturen lærer sig
selv bedre at kende. 
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To nye personlige 
eventyrbøger

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




