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Velkommen til 2020
Her er et nyt og spændende nummer af  Horoskopet,
hvor vi har haft et bredt udvalg af tekster atvælge ud
fra. Bladet er derfor meget varieret og vil dække in-
teressen hos en bred læserskare. Desværre bliver der
først plads til artiklen om katte i næste nummer.

Denne gang byder vi på et astrologisk gensyn med
den populære tv-serie ’Friends’, som lige har rundet
de 25 år i fuld vigør. Serien genudsendes igen og igen
verden over, også i Danmark. Dengang – for 25 år si-
den – havde man ingen anelse om, at 'Friends' ville
blive verdens mest populære tv-serie. Mon horosko-
pet kan afsløre hemmeligheden bag den enorme suc-
ces? Et er dog sikkert: Serien ramte lige ned i et
krydsfelt af kollektiv energi, hvor tiden var moden til
en god sitcom. Man tog simpelthen en flok venner,
som mødtes på en bar og snakkede om deres daglig-
dag og deres udfordringer. Man satte gode skuespil-
lere ind i rollerne, og vupti – så sad den lige i ska-
bet.– og det holdt! Ikke alene dengang, men også nu
og i fremtiden. 
Da 'Friends' er en gruppe af mennesker, har vi i

forbindelse med artiklen en tolkning, hvor en ny tek-
nik er brugt, nemlig 'Gruppehoroskopet'.

Forlaget Museum Astrologicum har netop udgivet
en bog om 'Gruppehoroskopet' skrevet af Christoph
Niederwieser. Det er første gang, forlaget udgiver
en bog, der er oversat fra tysk, og det er den første
bog på dansk om emnet. Se anmeldelsen bagerst
i bladet.Claus Houlberg fra forlaget Museum Astro-
logicum har igen været meget aktiv som redaktør. 
I 2019 er der udkommet hele seks bøger. De to 
seneste er nævnte bog af Niederwieser samt John 
M. Addeys bog om harmonier i horoskopet. Vi
kan glæde os til to bøger mere, og de udkommer i
2020. 

Der er også en bog på vej om månefasernes astrolo-
gi. Derfor bringer vi en artikel om disse faser, så læ-
serne kan få en forsmag på dette spændende emne. 

Vi bringer desuden to artikler om den sjældne kon-
junktion mellem planeterne Saturn og Pluto i Sten-
bukken. Den ene tager udgangspunkt i amerikanske
forhold og den anden i klodens udfordringer i eso-
terisk sammenhæng.

Sidste gang Saturn og Pluto var i konjunktion i
Stenbukken var i år 1517. Dette år satte Luther sine
95 teser op på kirkedøren til slotskirken i Witten-
berg, og dermed startede Reformationen. Konjunk-
tionen er eksakt den 12. januar 2020. Det vil sige, at
alle der er født omkring den 12. i en måned på en el-
ler anden måde vil blive påvirket af konjunktionen.
Det vil mærkes hårdest for Stenbukken, Vædderen,
Krebsen og Vægten. Den mest harmoniske virkning
har Fiskene, Skorpionen, Tyren og Jomfruen. Resten
af tegnene mærker kun en svag virkning. 
En konjunktion mellem Saturn og Pluto er en slags

’sandhedens time’, hvor fortidens fejltrin og fortræng-
ninger kommer frem for at blive rettet op. I 2006 fik
Pluto frataget sin planetstatus. Vi forudsagde den-
gang, at den ville få sin status tilbage. Og her under
Saturn/Pluto-konjunktionen er astronomerne be-
gyndt at diskutere, om der skal fremsættes forslag om
dette ved den næste astronomikongres.   

I Udkigsposten skriver Aase Kærgaard denne gang
om Chiron: Nøglen til Saturns væg, og vi har en ar-
tikel om Tarotkortet Skæbnehjulet/Lykkehjulet i eso-
terisk/astrologisk belysning.

Fra Ove von Spaeth har vi modtaget en artikel om
Tycho Brahe og hans medicinske forskning, som der
altid har manglet fokus på, faktisk helt tilbage til
1500-tallet, hvor lægerne mildest talt var modstan-
dere af hans – i deres øjne – medicinske eskapader.
Nogle forskere mener faktisk, at datidens læger var
medvirkende årsag til, at Brahe blev landsforvist, og
at han i 1597 over hals og hoved måtte flygte til Prag.  

I ’Rigets tilstand’ ser vi som vanligt på, hvordan det
vil gå med Danmark og danskerne i det næste kvar-
tal og i det kommende år, og herunder ser vi på lan-
dets og statsministerens horoskoper. I det gamle Kina
brugte man udtrykket: ’Som kejseren, så riget’. Her
til lands ville vi sige ’statsministeren’, eller blot: 'Som
Mette, så riget’.

Selvfølgelig har vi også daglige horoskoper, kvar-
talshoroskoper samt årshoroskoper for 2020 med
denne gang.

Rigtigt godt nytår og god fornøjelse

Af Karl Aage Jensen
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Humoroskopet Af Karl Aage Jensen

Pseudonymer
Kært barn har mange navne, det
gælder også Mette Frederiksen,
der måske slægter Margrethe lidt
på og først vil gå af, når hun vælter
af pinden. Vi kunne jo give Mette
kælenavnet 'Dronning Frederiksen'. 

Utroskab
Utroskab sættes ofte i forbindelse
med julefrokoster, men det kan na-
turligvis forekomme i mange andre
sammenhænge, fx hos en mand,
der er født i Løvens tegn og havde
en vane med altid at sige jeg og ik-
ke vi, selv når han udtalte sig på fa-
miliens vegne.
Konen irettesatte ham effektivt,

og det gik også godt i en længere
periode, men en dag kom han lig-
bleg hjem, og konen spurgte, hvad
der var galt, hvortil han svarede:
– Jo, det skal jeg sige dig. Nu skal vi
have et barn sammen med vores
gamle kæreste i Holstebro.
– Derefter fik han lov til at sige jeg
igen.

Kort og godt Tyge Brahe-digt 
Da livet blev en plage, uden mage
Han en slutning måtte tage
Til Prag(e) at drage
Om føje dage

Prins Andrews flytning fra
Buckingham Palace
Dronningen til Andrew:
– Husk at tage dit klædeskab med,
når du flytter i morgen.
– Det skal jeg nok, men hvad så med
mit afklædeskab, det er næsten vig-
tigere!
– Hvordan har du det ellers med, at
jeg har bedt dig flytte!
– Fint, jeg er alligevel færdig med
Fuckingham Palace!
– Det er den samme slags afklæde-
skab, som min danske veninde Niki-
ta Kælstrup har derhjemme! Derfor
har jeg også givet hende kælenav-
net Nikita af Klæ’strup.

Skiftedag
– Nå, Kristian Jensen, du har nok
fundet et nyt parti, var du blevet
træt af det gamle?
– Ha, den var morsom – jeg tror jeg
holder mig til Attributpartiet sam-
men med Pernille.

Skattebasseministeren
– Morten Bødskov, hvorfor pokker
har du nu igen udskudt det nye bo-
ligvurderingssystem?
– Alle disse udskydelser sætter bo-
ligejerne i en urimelig situation. Jeg
mente derfor, at det var nødvendigt
at tage konsekvensen og beslutte,
at vurderingssystemet tidligst skal
udskydes igen i 2024.
– Jamen så aner boligejerne jo ikke,
om de er købt eller solgt?
– Det er da bedre, end hvis der kom
til at gå et så langt tidsrum, at det
kun helt kan fattes af de folk, der
sidder og afgør sagerne ovre i Bo-
ligministeriet!
– Jamen, det er da både sole- og
stjerneklart!

AstrologiHuset forhandler nu plakater fra Plakater for Livet
Køb dem hos AstrologiHuset eller på web-shoppen www.astrologi.dk

AstrologiHuset • Teglværksgade 37, 4. th • DK-2100 København Ø • www.astrologi.dk
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Sanjiao-/endokrin-meridianen (SJ)Hjerte-meridianen (H) Tyndtarms-meridianen (Ty) Pericardium-/kredsløbs-meridianen (P)

ILD • SOMMER • HEDE

Galdeblære-meridianen (G)Lever-meridianen (Le)

TRÆ • FORÅR • VIND

JORD • SENSOMMER • FUGT

Milt-/pancreas-meridianen (MP) Mave-meridianen (M)

Nyre-meridianen (N) Blære-meridianen (B)

VAND • VINTER • KULDE

METAL • EFTERÅR • TØRKE

Colon-/ tyktarms-meridianen (Co)Lunge-meridianen (Lu)
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Middags-/midnatsloven  
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Hvileperiode:
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Organ:
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Lever
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Simple kulhydrater (Monosakkarider)
Består af 1 molekyle

GLUKOSE (druesukker)
- Findes i frugt, bær, juice, grøntsager, honning osv.
- Absorberes ufordøjet.
- Det vigtigste kulhydrat, da alle kroppens celler kan udnytte det til 
energi.
FRUKTOSE (frugtsukker)
- Findes i frugt, bær, juice, grøntsager, honning osv.
- Absorberes ufordøjet.
GALAKTOSE
- Findes i mælkeprodukter og modermælk.
- Absorberes ufordøjet.

Simple kulhydrater (Dissakkarider)
Består af 2 monosakkarider

MALTOSE (maltsukker)
- Findes i øl.
- Maltose dannes når enzymet bugspytamylase spalter STIVELSE.
- Maltose nedbrydes i tyndtarmen af fordøjelsesenzymet maltase 
til 2 GLUKOSE-molekyler.
SUKROSE/SAKKAROSE
- Findes i hvidt sukker, rørsukker og roesukker.
- Sukrose/sakkarose nedbrydes i tyndtarmen af fordøjelsesenzymet 
sukrase til 1 GLUKOSE- og 1 FRUKTOSE-molekyle.
LAKTOSE (mælkesukker)
- Findes i mælk fra pattedyr.
- Laktose nedbrydes i tyndtarmen af fordøjelsesenzymet laktase til 
1 GLUKOSE- og 1 GALAKTOSE-molekyle. Nedsat funktion af laktase 
medfører laktoseintolerance/mælkeallergi.

Oligosakkarider
Består af 3-10 monosakkarider

OLIGOSAKKARIDER
- Findes i linser, bønner og kikærter.
- Føres ufordøjet videre til tyktarmen, hvor de fermenteres af 

Komplekse kulhydrater (Polysakkarider)
KOSTFIBRE
Opdeles i:
 - VANDOPLØSELIGE KOSTFIBRE. Findes i frugt, grøntsager, bær, 
havregryn, bælgfrugter, nødder osv.
Danner gel og svulmer op i mavesækken, når de blandes med 
væske, hvilket øger madens opholdstid i maven og giver en mæt-
tende effekt. Fermenteres af mikroorganismer i tyktarmen, og 
 - VANDUOPLØSELIGE KOSTFIBRE. Findes i  hvedeklid og andre 
kornprodukter, upolerede ris osv.
Suger væske til sig og bidrager dermed til en velfungerende 
fordøjelse.
Både de op
gennem tyndtarmen til tyktarmen. 
fordi maveindholdet tømmes langsommere til tyndtarmen, og 
blodsukkeret dermed forbliver på et stabilt højt niveau i længere 
tid. Dette giver en langvarig mæthedsfornemmelse, hvilket kan 
medvirke til forebyggelse af bl.a. overspisning samt en række 
livsstilssygdomme. Den stabile tilførsel af energi til kroppens 
arbejdende processer bidrager desuden med mere energi og 
overskud i hverdagen.

-
syre og galdesalte, som bruges i tyndtarmen til fedtfordøjelse, med 
ned i tyktarmen og ud med afføringen. Leveren nydanner stofferne 
ud fra kolesterol, hvorved kolesterolniveauet i blodet falder, og 
dermed falder risikoen for hjerte-kar-sygdomme.
gerne 1,5 - 2 liter dagligt.
STIVELSE
- Ved opvarmning sker der dels en gelatinering, hvilket gør at den 
kan nedbrydes af fordøjelsesenzymerne, dels dannes der RESIST-
ENT STIVELSE.
RESISTENT STIVELSE
korn, cashewnødder, bælgfrugter, grønne bananer osv.
- Føres ufordøjet videre til tyktarmen, hvor de fermenteres af 
hvilket beskytter mod en række sygdomme.

Generelt om kulhydrater
Kulhydrater er en af de grundlæggende bestanddele i vores kost, og et af de tre makromolekyler. De to andre 
er proteiner og fedt.

næsten ingen kulhydrater.
Kulhydrater er kroppens største energikilde og det vigtigste brændstof til muskel- og hjernearbejde. Dog har 
hjernen 1. prioritet, da den altid skal fungere optimalt. 

ulhydrater end man forbrænder i musklerne, omdannes de overskydende til fedt, 
hvilket medvirker til vægtstigning. 

 f.eks. frugt, grøntsager, korn og groft brød, er et sundere valg end kulhy-

som sundt. Man bør derfor altid tilstræbe at spise så varieret en kost som muligt, med en god fordeling af 
kulhydrater, protein, sunde fedtstoffer, vitaminer og mineraler.
1 gram kulhydrat = 4 kalorier/17 kilojoule.

Kulhydrater og aktivitet
Hvor mange kulhydrater en person har brug for, afhænger i høj grad af, hvor fysisk aktiv vedkommende er. 
Man bør således tilpasse sit indtag af kulhydrater ved at spise en kost med færre kulhydrater på dage, hvor 
dyrker sport eller motion. 
En kost med højt indhold af langsomt optagelige kulhydrater (komplekse kulhydrater) 2-3 timer inden en 
større fysisk aktivitet eller sportspræstation, sikrer et stabilt blodsukker op til og under den første del af aktivi-
teten. Under resten af aktiviteten er det godt at supplere med hurtigt optagelige kulhydrater (simple kulhy-
drater), for at undgå at glykogen-depoterne tømmes, og man dermed går sukkerkold. I op til 24 timer efter 
hård fysisk aktivitet bør kosten stadig indeholde hurtigt optagelige kulhydrater, for at sikre optimal genopbyg-
ning af muskler og celler.
Eksempler på fødevarer, som indeholder simple og/eller komplekse kulhydrater, ses herunder.

Endetarmsåbning

Blindtarm

Kæbespytkirtel

Tungespytkirtel

Ørespytkirtel

Tunge

Endetarm
(Intestinum Rectum)

1. Mundhule 
Maden tygges og blandes med spytsekret fra øre-, tunge- og 
kæbespytkirtler.
Enzymer (spytamylase) fra spytsekretet starter nedbrydning af de 
nedbrydelige kulhydrater i maden.

2.

1.

3.

4. 5.

6.

a

b

c

7.

8.

2. Spiserør 
Spiserøret har to hovedfunktioner, dels transport af maden fra 
mund til mavesæk, dels at forhindre tilbageløb af maveindholdet.
Spiserøret består hovedsagelig af muskler og slimhinde.

6. Bugspytkirtel 
Bugspytkirtlen producerer hormonet insulin som respons på et 
stigende blodsukker, og hormonet glukagon som respons på et 
faldende blodsukker.
Insulin virker som en “nøgle” der åbner muskelcellerne for 
optagelse af GLUKOSE, så musklerne får energi til at arbejde. Via 
denne proces falder blodsukkeret, hvilket får bugspytkirtlen til at 
producere glukagon. Glukagon får leveren til at omdanne gluko-
gen (depotsukker) til GLUKOSE.
Bugspytkirtlen producerer desuden bugspytamylase, som spalter 
STIVELSE til MALTOSE.

7. Lever 
I forbindelse med kulhydratomsætningen er leverens funktion at 
regulere sukkerstofskiftet og virke som energidepot.

af kulhydrater i  billedet til højre.

5. Portåre 
Ikke synlig på billedet.
Portåren er den blodåre (vene), som fører blod med næringsstoffer 
- bl.a. kulhydrater - fra tarmsystemtet via tarm-epitelcellerne til 
leveren, modsat det “almindelige” blodkredsløb, hvor blodet føres 
fra organerne til hjertet.

8. Tyktarm 
Tyktarmens funktion er hovedsagelig optagelse af væske og salte 
fra tarmindholdet, og der sker næsten ingen næringsstofoptagelse. 
sig fra tyndtarmen til tyktarmen. 
Efterhånden som det bevæger sig fremad bliver det mere og mere 
endetarmen via endetarmsåbningen.

4. Tyndtarm 
gertarm (a), Jejunum (b) 

samt Ileum (c), og er samlet ca. 6-8 m lang.
armindholdet op med 

galde fra leveren, insulin fra bugspytkirtlen, samt fordøjelses-
enzymer.
b: Jejunum er den midterste del af tyndtarmen, hvor der - ligesom 
i duodenum - udskilles fordøjelsesenzymer.
c: Ileum er den sidste del af tyndtarmen, og munder ud i tyktar-

-
det til højre.

Tværsnit af tyndtarmen:

Villi
Mikrovilli

Tværgående folder dannet af 
slimhinden (villi med mikro-
villi).
Slimhinde/
tyndtarms-epitelceller.

Tyndtarmens opbygning:

Cirkulært fortløbende muskler.
Længdegående muskler.
Tilsammen to muskellag der 
sørger for tarmens peristaltiske 
bevægelser, som bevirker, at 
chymus føres videre gennem 
fordøjelseskanalen.
Bughinde med blodkar og 
nerver til tarmvæggen, 
omslutter tarmen.

0,5-1,5 mm

Chymus/
maveindhold

3. Mavesæk 
Mavesækken kan rumme ca. 1 liter mad.
Spytamylasen er stadig aktiv i den øverste del af mavesækken, men 
inaktiveres efterhånden af mavesyren.

er, og blandes op med saltsyre, som 
opløser maden og er bakteriedræbende. Sammen med vand og 
pepsin (fordøjelsesenzym) blandes det hele til en “vælling” (chy-
mus), som vha. mavesækkens peristaltiske bevægelser, føres videre 
til tyndtarmen i små portioner.

GLUKOSE frigøres fra leveren og 
føres med blodet til organer og 
væv, hvor det forbrændes som 
energi.

Hvis der er mere GLUKOSE end der er brug for (højt 
blodsukker), omdannes det overskydende til glukogen 
(depotsukker) i levercellerne.
Når blodsukkeret igen falder, producerer bugspytkirtlen 
hormonet glukagon, som  sendes til leveren, hvor det 
omdanner glukogenet til GLUKOSE.

FRUKTOSE og GALAKTOSE 
omdannes til GLUKOSE.

GLUKOSE, FRUKTOSE og GALAKTOSE 
optages fra tarm-epitelcellerne i 
tarm-epitellets blodkar, og føres 
derfra via leverportåren til leveren.

SAKKAROSE spaltes af enzymet sakkarase/sukrase i tyndtarms-
epitelet til 1 GLUKOSE- og 1 FRUKTOSE-molekyle.
LAKTOSE spaltes af enzymet laktase i tyndtarmsepitelet til 1 
GLUKOSE- og 1 GALAKTOSE-molekyle.
STIVELSE spaltes i mundhule og mavesæk af enzymet amylase 
til MALTOSE, som i tyndtarmsepitelet spaltes af enzymet maltase 
til GLUKOSE.
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Sanjiao-/endokrin-
meridianen

Tyndtarms-
meridianen

Hjerte-meridianen

YANGYIN

Galdeblære-
meridianen

YANG YIN

Blære-meridianen

YIN-organ: Nyre
Kropsvæv/funktion: Knogler, brusk, led.
Hovedhår, tænder, knoglemarv, hjernemasse, 
kønsorganer, ryg, væskebalance
Sanseorgan: Ører
Sans: Høresans

YIN-organ: Lever
Kropsvæv/funktion: Musklers og seners funktion.
Negle, hormonregulering, ydre kønsorganer, peristaltik, 
blodopbevaring, -mængderegulering og -transport
Sanseorgan: Øjne
Sans: Synssans

YIN-organ: Milt/Pancreas
Kropsvæv/funktion: Blødt væv: 
Bindevæv, fedtvæv, muskler, sener i arme 
og ben, immunforsvar, lymfe, fordøjelse, 
reg. af blod og væskestofskifte
Sanseorgan: Mund og læber
Sans: Smagssans

YIN-organ: Lunge
Kropsvæv/funktion: Hud, kropshår
Sanseorgan: Næse
Sans: Lugtesans og følesans

YIN-organ: Hjerte/Pericardium
Kropsvæv/funktion: Mental aktivitet.
Hjerte: Kredsløb, nervevæv, hjernens funktion,
Pericardium: Fysisk hjertefunktion, seksual
funktion og seksuelle lyster
Sanseorgan: Tunge
Sans: Taleevne

YANG

YIN

YANG
YIN

Colon-/ Tyktarms-
meridianen

Lunge-meridianen

Mave-
meridianen

Milt-/Pancreas-
meridianen

TRÆ behøver VAND for at kunne vokse, og  M
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Forår
TRÆ
Vind
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Efterår
METAL
Tørke

VAND behøver METAL for at få m
ine raler og salte, og JORD ti

l a
t d

æ
m

m
e 

op Vinter
VAND
Kulde

JORD behøver ILD (aske) for at noget kan gro, og TRÆ til at holde på j
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Sensommer
JORD

Fugt/svamp

ILD behøver TRÆ for at kunne bræ
nde, og  VAND (slukning) for ikke at
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Sommer
ILD

Hede

Quadriceps
Firehovedet
knæstrækker

Rectus abdominis
Lige mavemuskel/

sixpack

Teres minor
Lille trind skuldermuskel

Soleus +
Gastrocnemius
Flyndermuskel +
tohovedet lægmuskel

Fascia lata
Lårfasciens spænder Bisceps femoris

Tohovedet hasemuskel
Semitendinosus
Halvsenet hasemuskel

Quadratus lumborum
Firkantet lændemuskel

Erector Spinae
Rygstrækker

Posterior tibialis
Bagerste

skinnebensmuskel

Anterior tibialis
Forreste

skinnebensmuskel

Piriform
Pæreformet
muskel

Aductor longus
+ magnus
Lang +stor
indadfører

Gluteus
medius og

maximus
Mellemste

og store
sædemuskel

Subscapularis
Under skulderbladsmuskel

Latissimus dorsi
Bred rygmuskel

Triceps
Trehovedet
armstrækker

Opponens
pollicis

Trapezius
Hættemuskel

Levator scapulae
Skulderbladsløfter

Sternocleidomastoideus
Stor skrå
halsmuskel

Pectoralis major
claviculae
Lille brystmuskel

Brachioradialis
Albuebøjer

Splenius capitis
Stor nakkemuskel

Øvre trapezius
Øvre hættemuskel

Psoas + Illiacus
Dybe hoftebøjer

Diaphragma
Mellemgulv

Deltoideus
medial + posterior

Midterste +
bagerste

deltamuskler

Coracobrachialis
Skulder-/
armmuskel

Serratus anterior
Savtakket
brystmuskel

YA
NG YIN

Pectoralis major sternalis
Stor brystmuskel, nedre

Rhomb major
Stor
rhombemuskel

Popliteus
Knæhasemuskel

Deltoideus
anterior
Forreste

deltamuskel

Gracilis
Slank lårmuskel

YANG
YIN

Sartorius
Skræddermuskel
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Jingwell-punkerne

Nyre-meridianen

Pericardium-/
kredsløbs-

meridianen

Lever-meridianen

Sheng-cyklus (alle elementer er “moder” til det næste, og “søn” af det foregående 
element). Ubalancer spredes som regel enten via YIN- eller via YANG-cirkulationen.
5-elementernes moder-/sønlov eller “Det nærende princip”. 

VAND er forudsætningen for/”moder” for TRÆ - nærer så træet kan gro
TRÆ er forudsætningen for/”moder” for ILD - nærer ilden så den kan brænde
ILD er forudsætningen for/”moder” for JORD - gøder jorden så den kan formulde
JORD er forudsætningen for/”moder” for METAL - skaber metal i jorden
METAL er forudsætningen for/”moder” for VAND - gøder vandet med mineraler, salte osv.

Ubalance opstår når energiens cirkulation stopper (overenergi/holder på energien), og det næste 
element ikke får den nødvendige energi (underenergi). Balancen genoprettes ved at behandle 
underenergien, hvorved energi trækkes fra moder-organet til søn-organet.

KO-cyklus (primært mellem YIN-organer):
Den kontrollerende/dæmpende energi fungerer således:

VAND kontrollerer ILD - slukker 
ILD kontrollerer METAL - smelter det overskydende væk
METAL kontrollerer TRÆ - beskærer det overskydende
TRÆ kontrollerer JORD - skygger og holder med rødderne
JORD kontrollerer VAND - dæmmer op

En utilstrækkelig kontrollerende energi i ét organ 
(underenergi) kan påvirke det efterfølgende organ, således at 
dette organ ikke længere er kontrollabelt, men tager magten 
og holder på sin energi (overenergi). Der er nu opstået en 
ubalance.
Organet med underenergi (eks. lunge) behandles, således at 
det kan tilføre kontrollerende energi til leveren via 
KO-cyklussen. Leveren “overkontrollerer” nu milten, som 
derved har underenergi og også skal behandles. Balancen er 
herefter genoprettet.

Broder-/søsterloven / Partnerloven:
Der kan forekomme en gensidig påvirkning 
partnerorganer imellem, således at en ubalance 
i et YANG-organ (de yderste i cirklen) kan trække 
det tilhørende YIN-organ (de inderste i cirklen) 
med i ubalancen, og omvendt, indenfor samme 
element.
En sådan ubalance kan være enten en under- 
eller en overenergi. Er der f.eks. et organ med 
overenergi kan man “trække” den 
overskydende energi over i partnerorganet med 
underenergi ved at behandle organet med 
underenergi.
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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

Januar

Fredag 17/1
kl. 19.00-22.30
Lør-søn 18-19/1
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

Tors-fre.: 23-24/1 Kl. 9.00-18.00
Kursus: Silva Life System (for alle)
Mental træning og dynamisk medi-
tation
Dyb forvandling på 2 dage og resten
af livet
Arr.: Birgit Elgaard Brett
www.silvametoden.dk
Tlf.: 21223464
Pris: Fra 2950 kr. - 3590 kr. 
(400 kr. for gengangere)

Lør-søn 25-26/1
Kl. 9.00-18.00
Kursus: Silva Intuition Træning
(videregående kursus)
Kend din intuition og brug den i din
hverdag
Let og enkelt. Forbind dig med dit
formål og mening
Arr.: Birgit Elgaard Brett
www.silvametoden.dk
Tlf.: 21223464
Pris: Fra 2950 kr. - 3590 kr. 
(400 kr. for gengangere)

Februar

Onsdag 5/2 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 21/2
kl. 19.00-22.30
Lør-søn 22-23/2
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

Fredag 28/2
kl. 19.00-22.00
Lør-søn 29/2-1/3
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.

Marts

Torsdag 26/3 kl. 19.30 – 21.00
Klarsyn med Bettina Thomsen og
Janie Dylsing
En spændende aften i den åndelige
verdens tegn, hvor vores kære afdø-
de har mulighed for at give sig til
kende og evt. sende en hilsen/be-
sked. 
Der vil også være mulighed for clair-
voyante beskeder. Sådan en aften er
altid i kærlighed, med humor og
nærvær. 
Det er vigtigt for os begge at arbej-
det er professionelt udført og tilhø-
rerne føler sig favnet.
www.bettinathomsen.dk og 
www.janiedylsing.dk 
Entre pris 150 kr – billetter købes på
www.bettinathomsen.dk i shoppen
under billetter.

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
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HUMAN BALANCE Aps · Tlf. 40 74 74 67 · mail: info@human-balance.dk 

Naturlig hjælp til din sundhed

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

REUMAZALL
Styrker muskler og led samt understøtter mave/tarm kanalens sundhed. 

Støtter hjerte/kredsløb og hjælper til at bevare en sund  
lunge- og vejrtrækningsfunktion.

Se mere på human-balance.dk

Koncentrat af Boswellia,  
Gurkemeje og Sort Peber.

ANNONCER I HOROSKOPET

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.

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

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

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
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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

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

mail@hellehewau.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

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

Raphaels Ephemeride 2020
Den uundværlige efemeride 

Pris 119,- kr. + evt. porto

Den kan bestilles på www.astrologi.dk

HUMAN BALANCE Aps · Tlf. 40 74 74 67 · mail: info@human-balance.dk 

 AYURVEDA 
 CBT 
 HEALING 
 MASSAGE Netbutik med 

stort udvalg i 
Ayurvediske 

produkter
Personlig 

henvendelse på 
tlf. 40 74 74 67

Prøv 
pulsdiagnose

Et redskab til kost, 
livsstil, fysiske, 

psykiske og åndelige 
problematikker

Læs referencer på www.mortenkrabbe.dk
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ANNONCER  I  HOROSKOPET

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

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 

Linda Goodmans bøger om de 12
tegn kan fås igen i AstrologiHusets
Astroshop og www.astroshop.dk

Verdens nok mest velskrivende astro-
log er Linda Goodman. Hun har tidli-
gere udgivet en samlet bog om de 12
tegn, som blev en international best-
seller. Nu kan bøgerne fås enkeltvis
med alle tegnene – som den helt per-
fekte julegave. 

Stk. pris: 69,95 kr.

DEN PERFEKTE JULEGAVE



40 HOROSKOPET  •  NR . 1  /  2 0 2 0

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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ALLE BØGERNE KAN KØBES I  ASTROLOGIHUSET
A

Gruppehoroskopet – en
nøgle til kollektivastro-
logi
Christof Niederwieser
193 sider, kr. 235,00
Museum Astrologicum

Det er ikke hver dag astro-
logerne får et nyt arbejds-
værktøj, men en ny astro-
logisk metode har nu set
dagens lys.
Gruppehoroskopet er

for nylig udkommet på
dansk, og det åbner for
meget spændende nye
muligheder i astrologien. 
Det er et pionerværk om

kollektivastrologi, og en
helt ny, innovativ teknik til
at danne sig overblik over
en gruppe og dens delta-
gere. Metoden er udviklet
af den østrigsk fødte
astrolog Christof Nieder-
wieser. Oprindelig er
Gruppehoroskopet udvik-
let til anvendelse i er-
hvervsastrologi, men kan
også bruges i mange an-
dre sammenhænge, fx fa-
milierelationer. 
Bogen starter med en

gennemgang af teorien
bag gruppeastrologi, og
der præsenteres et særligt
tydningssystem, som de
forskellige facetter af
gruppen kan analyseres
med. Det lidt specielle er,
at der ikke anvendes et
særligt hussystem.
Der er masser af prakti-

ske eksempler i bogen, og
det kan anbefales at læse
Aase Kærgaards eksempel
på anvendelsen af gruppe-
horoskopet i artiklen om
tv-serien ’Friends’ i dette
nummer af HOROSKOPET.
Bogen er særdeles velil-

lustreret og fyldt med go-
de eksempler på gruppe-
horoskoper inkl. tydnin-
ger – eksempelvis John
Lennons familiegruppe
samt rockgrupperne Doors
og Queen.   
Kim Dam Petersen har

implementeret gruppeho-
roskopet i sit program Li-
veHoroscope, som kan
hentes gratis på hans
hjemmeside https://liveho-
roscope.dk

Planeten Vulkan
Laila og Claus Houlberg
138 sider, kr. 125,00
Forlaget Haristios

Der findes ikke meget lit-
teratur om planeten Vul-
kan, og slet ikke noget på
dansk. Men i den esoteri-
ske astrologi spiller den en
væsentlig rolle, selv om ik-
ke alle kan se den. Derfor
er det vigtigt, at Laila og
Claus Houlberg her har
samlet materiale, som kan
belyse, hvad Vulkan er for
en størrelse.
Bogen har undertitlen

’Et studiemateriale’, og

den rummer en samling
tekster med forskellige
indfaldsvinkler til emnet.
Dels et foredrag om Vul-
kan med en spirituel ind-
faldsvinkel, dels en række
citater fra Alice Baileys
Esoterisk Astrologi, og en-
delig et afsnit om Vulkan-
tabellerne.
Sproget er let tilgænge-
ligt, og foredraget tager
læseren ved hånden ind i
den esoteriske astrologi.
Bogen kan anbefales til al-
le, der gerne vil lære den
esoteriske astrologi nær-
mere at kende.

Aase Kærgaard

Astrologisk 
harmonilære
John Michael Addey
322 sider, kr. 225,00 
Museum Astrologicum

Der er her tale om et grun-
digt forskningsprojekt, der
forbinder den franske ma-
tematiker Joseph Fouriers
beskrivelse af lydbølger
som sinuskurver med ana-
lysen af horoskoper. Det
påvises bl.a., at der findes
en række andre delinger
af Zodiaken, end dem vi er
vant til at arbejde med
som aspekter, og at de
med fordel kan udgøre de-
le af tydningen af et horo-
skop. Hans metode åbner
for, at der under ethvert

horoskop ligger en verden
af underhoroskoper, hvert
med sit eget symbolske
indhold og egne anven-
delsesmuligheder. 
Bogen er udkommet før-

ste gang i 1976, og en del
af de omfattende bereg-
ninger kan i mellemtiden
klares af computeren, så
man nu kan koncentrere
sig om, hvad denne til-
gang til astrologien kan
bidrage med. Hans meto-
de giver fx ny vægt til
kvintiler og septiler, som
måske ellers er noget over-
set i traditionel tydning.
Addey nævner undervejs,
at hans pionerarbejde må
danne grundlag for frem-
tidig astrologisk forskning,
da det åbner mange per-
spektiver. Nu er det så og-
så tilgængeligt for danske
astrologer, og i en glim-
rende oversættelse.

Aase Kærgaard

Meditationer over tarot
Bind I
En rejse i kristen 
hermetisme
266 sider, kr. 279,00
Visdomsbøgerne

’Meditationer over tarot’
er det første bind af i alt
tre. Bogen omhandler de
syv første kort af i alt 22
billedkort i den store arka-
na - også kaldet for trum-
ferne. Oprindelig var de
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udformet som 22 breve –
ét for hvert billedkort. Bre-
vene er skrevet af en
fransk forfatter, som øn-
skede at være anonym.
Det er disse 22 breve, som
nu er oversat af to danske-
re, Vibeke Fogh og Tove
Bahn Vejlgaard, og udgi-
vet i bogform. 
Man skal ikke læse bo-

gen, men fordybe sig i den
og studere den, for breve-
ne vidner om en dybsin-
dighed, indsigt og viden
om menneskets spirituelle
udviklingshistorie – også
kaldet for den indre pil-
grimsrejse. Som undertit-
len antyder er udgangs-
punktet den kristne her-
metisme, og bogen er da
også rig på kristne citater
og henvisninger til biblen,
specielt Johannesevangeli-
et. Dog favner den bredt,
og er et vidne om en dyb-
sindig indsigt og viden
omkring den esoteriske
skolings- og udviklingsvej,
med blandt andet emner
som mystik, psykologi, fi-
losofi, yoga og magi for
blot af nævne nogle en-
kelte.
Forfatteren har anvendt

de franske Marseille-kort,
som var nogle af de første
formaliserede tarotsæt.
Disse billedkort er en lille
smule anderledes, både i
deres illustrationer og
nummerering, i forhold til
de moderne kort, som
man anvender i dag. Fx
har Narren ikke noget
nummer og er det sidste
kort i Marseille-kortene,
hvor langt de fleste tarot-
sæt i dag har dette kort
som nummer 0 – og det il-
lustrerer starten af rejsen.
Tallet 0 betyder alt eller in-
tet – det er op til dig selv,
om du vil bruge dine unik-
ke evner. Illustrationen af
kortet 'De elskende' er
meget anderledes i Mar-
seille-kortene, men essen-
sen i historien, magien bag
ved kortet er den samme. 
Hvis man beskæftiger

sig med tarotkort, er bo-
gen absolut et must. Den
giver et godt input til at
tænke anderledes, at slip-
pe den traditionelle måde
at anskue kortene på.
Personligt glæder jeg

mig til de to næste bind,
som forventes at udkom-
me i løbet af 2020. 
Kortene kan købes i Bog

og Mystik og på Saxo.com,
og AstrologiHusets Bog-
handel forsøger at skaffe
dem hjem.

Bladselleri juice
Anthony William
208 sider, kr. 249,95
Borgen

Så er der igen nyt fra Den
medicinske seer. Denne
gang handler den gode
bog om det, William kal-
der for ’Vor tids stærkest
virkende og mest helbre-
dende drik’. 
Han beskriver her, hvor-

dan bladsellerijuice udvir-
ker sin antiinflammatori-
ske og alkaliserende virk-
ning. William beskriver
desuden, hvordan vi kan
fremstille vores egen juice
med doseringsvejledning.
Han er også inde på, hvad
vi kan forvente, når afgift-
ningen af kroppen går i
gang. 
Denne juice har en utro-

lig evne som helbredsfor-
bedrende faktor. Det kan
handle om at afhjælpe
tarm- og fordøjelsespro-
blemer. Den balancerer

blodsukkeret, blodtrykket,
vægten og binyrefunktio-
nen. Den neutraliserer og
fjerner giftstoffer fra leve-
ren og hjernen. I det hele
taget genopretter den hel-
bredet for mennesker, der
lider af visse kroniske syg-
domme som fx træthed,
akne, eksem, ADHD, suk-
kersyge, spiseforstyrrelse
og autoimmune sygdom-
me. 

Nøglen til fremtiden
Theresa Cheung og Julia
Mossbridge
224 sider, kr. 299,95
Borgen

Undertitlen til denne bog
lyder: ’ Sådan kan forud-
anelser ændre dit liv’. Bo-
gen udgør et vigtigt bi-
drag til forståelse af det
supernormale, vi alle har i
en eller anden grad in-
deni. Deepak Chopra ud-
taler om bogen: ’Læs den
og opdag tidens kraft i dit
eget sind’.
Bestsellerforfatteren

Cheung har indgået et
samarbejde med hjerne-
forskeren Mossbridge for
at afdække den nye forsk-
ning på området, der viser,
at det er muligt at fornem-
me fremtiden. Dette sker
gennem forudanelse, som
er en slags opfattelse af
fremtiden. 
Bogen indeholder en

gennemgang af den ny-
este forskning, og den by-

der på et sammendrag af
de nyeste overvejelser om
begrebet inden for fx psy-
kologi og hjerneforskning. 
Læseren får hjælp til at

forstå sine oplevelser af
forudanelse. Forfatterne
beskriver desuden deres
personlige oplevelser og
fortæller, hvordan foruda-
nelse har ændret deres liv.
En helt igennem spænden-
de bog. 

Kilden
Tara Swart
280 sider, kr. 299,95, indb.
Borgen

Hvis du husker bogen 'The
secret' om Loven om til-
trækning er Kilden bygget
omkring samme emne.
Dog er forfatteren opta-
get af, at den universelle
lov om tiltrækning kan do-
kumenteres gennem de
sidste 15 års landvindinger
indenfor neurologi. Med
andre ord befinder bogen
sig i krydsfeltet mellem vi-
denskab og spiritualitet.
Når vi som mennesker

kan lære at tænke positivt,
påvirker det hjernen og
hele kroppen. Vi kan påvir-
ke det, der kaldes hjernens
plasticitet, og dette kan
bevirke, at vi kan bruge
nye nervebaner, vi ikke før
har brugt. Det er noget af
det, der sker, hvis man til-
lægger sig nye vaner, som
så tager udgangspunkt i
positiv tænkning. Man kan
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så at sige visualisere og
materialisere et nyt liv el-
ler en ny livsstil. 
At læse bogen udfor-

drer hjernen, både fordi
der er meget detaljeret
stof om hjernen og mange
øvelser til at påvirke hjer-
nen til forandringer, som
er positive for krop og
sind.
Kilden er således hjer-

nen, og ikke mindst den
kraft vi har via dens plasti-
citet til at udvide vores
brug af hjernen. Det er en
spændende bog, som sæt-
ter læserens hjerneceller i
sving. Umiddelbart fore-
kommer bogen ikke så spi-
rituel. Det er en fordel at
læse bogen nogle gange
for at få det fulde udbytte,
for eksempel ved at man
når frem til et overblik, der
gør, at man kan bruge den
som opslagsværk.
Der er mange tip, som

gør bogen praktisk anven-
delig. Forfatteren har bag-
grund som læge og psykia-
ter og selvstændig be-
handler og foredragshol-
der.

Omfavn din storhed
Judith Belmont
233 sider, kr. 299,95
Borgen

Forfatteren har blandt an-
det praktiseret som psyko-
terapeut og bruger erfa-
ring herfra.  Her har vi en
guide med teknikker så

man bedre ser det halv-
fyldte glas i stedet for det
halvtomme.
Der gøres meget for at

få os til at indse, at vi ofte
nedvurderer os selv med
holdninger som fx ikke at
være god nok og at være
vor egen største kritiker
og dommer. Kort sagt: 
Vi gokker os selv i hovedet
med disse nedvurderende
tanker og de deraf føl-
gende uhensigtsmæssige
handlemønstre for at skju-
le det, som vi selv opfatter
som svaghed.
Bogen er en guide og

har mange øvelser, hvor
målet er, at lære at se sig
selv, som den man virkelig
er med svagheder og styr-
ker – at erkende, at alle
har fejl, at alle begår dum-
heder osv. - men at det ik-
ke betyder, at man er uel-
sket eller ikke værdig til li-
vet.
Det handler i bund og

grund om at acceptere sig
selv, som man er, og erken-
de sine egne styrker og
svagheder. At være bevidst
om, at en tilsyneladende
styrke også kan være en
svaghed – eller omvendt.
En tilsyneladende svag-
hed, fx sårbarhed, kan væ-
re en styrke. Denne proces
kræver erkendelse, og det
kan bogen hjælpe med.
Bogen rummer mange

spørgsmål i skemaform
som hjælp til læseren, og
der følger anvisninger
med. En glimrende bog.  

Forelsket i verden
Yongey Mingyur Rinpoche
264 sider, kr. 299,95
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 dem, der er inter-
esseret i buddhistisk livsfi-
losofi. Bogen viser, at man
kan opøve en bevidsthed,
som han kalder for ’den
ubetingede bevidsthed’,
hvor man er i meditativ til-
stand og kan se verden på
en ny måde. 
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TRE SMÅ INDBUNDNE BØGER:
Hver på 96 sider, kr. 149,95
Turbine

Den lille bog om mindfulness 
af Patricia Collard

Den lille bog om 
indre ro 
af Ashley D. Bush

Den lille bog om 
vejrtrækning 
af Una L. Tudor

Bogen om Mindfulness indeholder øvelser, der
kan bruges i hverdagen, og hvor man lærer at
være til stede i nuet. Effekten kan være længere-
varende, selv om øvelserne kun tager 5-10 minut-
ter.
Bogen om indre ro inspirerer læseren til at få

en dyb følelse af fred. Bogens simple øvelser
hjælper os til at acceptere fx livets omstændighe-
der, taknemmelighed og medfølelse. Øvelserne
kan befri en fra bekymringer og stress.
Bogen om vejrtrækning indeholder simple

øvelser til at ændre vores livsstil ved at ændre på
vejrtrækningen. Øget opmærksomhed på netop
vejrtrækning kan på magisk vis få hverdagens
gøremål til at glide nemmere. 
Tre gode og enkle bøger, som kan gøre livet

lettere at leve.    



Personlige eventyrbøger

AstrologiHuset
TEGLVÆRKSGADE 37, 4.th. l 2100 KBH. Ø l TLF. 36 45 05 45 l ww.astrologi.dk

Mange kender vores mange fantastiske
eventyrbøger, og nu kommer nye til.

En ny historie om blomsterfeer og en ny 
historie om rejse i rummet, hvor barnet 
lærer om planeterne, har set dagens lys.

Barnet bliver hovedperson i eventyret og
kan gennem bøgerne lære noget om sig selv
og andre.

Der er ekstra sider i bogen, som kan bruges
til håndaftryk eller andet. Du er designeren.

Bøgerne leveres med hard-back omslag i 
A5 format og koster 199 kr.

Tilvalg:
l Et billede af barnet indsat i bogen – 59 kr.
l Minihoroskop indsat i bogen – 125 kr.
l Separat udvidet horoskop – 100 kr.

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


