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Meningen med livet

Findes der noget, der er vigtigere for et menneske
end at finde meningen med livet – nej, vel? Det er
nemlig helt det samme som at finde lykken. Det-
te gør imidlertid ikke livet problemfrit, men det
gør det langt nemmere at overskue, fordi småting
får mindre betydning, når man kan fokusere på
det vigtigste: Målet og værdierne i livet. 
Vi lægger stærkt ud i dette nummer med to sto-

re artikler om hhv. Måneknuderne og Lykke-
punktet, som på hver sin måde antyder den vej,
vi ifølge de universelle lovmæssigheder skal gå på
vores vej mod lykke. Livet er præcis som uddan-
nelsessystemet; alle skal det samme pensum igen-
nem for at gennemføre studiet med et godt resul-
tat. 
Da forslaget om at genudgive artiklen om Må-

neknuderne kom fra redaktionen, blev jeg meget
glad, – ja, faktisk lykkelig. Jeg oplevede det som
en slags ’historiens vingesus’. Artiklen er historisk
på den måde, at den oprindeligt blev skrevet som
et manuskript  til et foredrag i USA tilbage i halv-
femserne. Den blev bragt første gang i et af de
første numre af Astrologimagasinet Galaxen og
blev i sin tid oversat til engelsk som manuskript
til mit foredrag på AFA’s (American Federation
of Astrologers) årlige internationale konference i
Chicago. På konferencen kørte flere foredrag
samtidigt, så der var nok at vælge imellem, men
alligevel fandt ca. 120 af de flere hundrede delta-
gere vej til den store sal, hvor jeg holdt mit fore-
drag, som handlede om Martinus’ lære om sult-
og mættelsesprincippet sat i relation til Månek-
nuderne. Artiklen blev omdelt til tilhørere med
titlen: ’The Hunger and Satiation Principle’. Det
har nok skærpet interessen, at det var første gang,
et sådant foredrag var blevet holdt i USA. Artik-
len i dette nummer er en opdateret udgave.
Lykkepunktet angiver meningen med livet, og

Måneknude-aksen antyder den vej, man skal gå
for at komme så tæt på målet som muligt - for
hvem kan erklære sig for 100 % lykkelig? Den

fuldkomne lykke, når man først på det tidspunkt,
hvor man kulminerer i sin udvikling og når frem
til udelukkende at leve i den åndelige verden. Ve-
jen derhen er processen – og selve det at leve i
processen fremadrettet, at acceptere og måske
endda nyde den – det er en lykke i sig selv. Det
giver én en følelse af lykke. Men følelsen kommer
først automatisk, når man er bevidst om, hvor –
sådan cirka – man er på vej hen.
En indisk vismand blev engang spurgt af sin

elev/aspirant: 'Hvilken vej skal jeg gå?'. Efter no-
gen tid svarede vismanden: 'Det kommer an på,
hvor du vil hen!' Efter en stund svarede eleven:
'Det ved jeg ikke rigtigt!' Hvortil vismanden be-
mærkede: 'Så kan det jo være lige meget, hvilken
vej du går!'
Eleven/aspiranten måtte til at prøve sig frem,

hvad der jo giver god mening i sig selv. I stedet
for at vente og ikke gøre noget, kan man tage en
nærliggende chance/mulighed og begynde at gå i
en bestemt retning, som giver mening. Om det
holder i længden, vil vise sig. Hvis det gør, er det
fint, men hvis ikke, så må man ændre/justere ret-
ning. Det er processen med de eventuelle ind-
byggede fejltagelser i beslutningerne, der giver os
den nødvendige erfaring. 
Voila, så let er livet faktisk, hvis vi tør vælge og

sætte en retning for os selv – og så ellers holde et
skarpt øje med, om retningen holder eller må æn-
dres. 
Til at finde retningen i livet, kan man altså bru-

ge astrologien, og stiller du dig selv spørgsmålet,
om du tror på astrologi, så finder du måske sva-
ret i Claus Houlbergs opdaterede artikel 'Tror du
på astrologi?'. Artiklen definerer meget fint, hvad
astrologi er – og ikke er. 
Velkommen til endnu et spændende nummer

af Astrologimagasinet Horoskopet, og glæd dig
til næste nummer med endnu mere lykkelig læs-
ning.
God læselyst.

Af Karl Aage Jensen
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Humoroskopet Af Karl Aage Jensen

Mette og løfterne
– Kan du huske, at HOROSKOPET
omkring folketingsvalget skrev om,
at Mette Frederiksen måtte aflyse
sit bryllup i august sidste år, selv om
brylluppet var arrangeret og det
hele. Men så hun blev statsminister
og måtte derfor løbe fra sit løfte til
sin kommende mand og aflyse bryl-
luppet på ubestemt tid – og at hun
derfor ikke kom til at stå brud – kun
løfte-brud? Dermed kunne hendes
mand heller ikke komme til at løfte
sin brud ind i huset, som det sig hør
og bør, når man lige er blevet gift.
– Jo, men hvor vil du hen med

det?
– Jo da, det første løftebrud kom

altså allerede i privatlivet før valget
– og nu er den gal på jobbet. Man
har ledt og ledt efter et land, hvor
man kunne placere et modtagecen-
ter, men ingen lande vil ’modtage’
det fantastiske tilbud. Kun Lars Lar-
sen ville have kunnet finde en løs-
ning på det problem.
– Det er da meget nemt at løse,

for så vidt jeg kan forstå, har man

endnu ikke søgt de helt oplagte ste-
der, hvor man kan være helt sikker
på succes, nemlig i Drømmeland –
og skulle dette projekt mod for-
ventning glippe, så vil jeg foreslå
Bonbonland eller Planteland, som
kun har den ene skavank, at de lig-
ger i Danmark. Men ellers er forsla-
gene jo ret nærliggende. 
– Ja, det er naturligvis ikke så

godt, så må de forsøge sig med
Tæppeland eller Grænseland. Mu-
lighederne er simpelthen så mang-
foldige, at der ikke er nogen som
helst grund til bekymring!
– Måske, men Grænseland går

nok heller ikke, for der har de jo sat
et hegn op, så det ikke er til at kom-
me ind. Ydermere er der nu græn-
sekontrol. Medmindre de altså
fandt på at vælge Gråsten eller Mø-
geltønder. 
– Jo, men som du nok kan se, er

der masser af andre muligheder, så
kom ikke og sig, at der ikke bliver
gjort noget.
– Den er god med dig, jeg tror

helt sikkert, at det kommer til at lig-

ge i Ingenmandsland, for det har in-
gen gang på Jord og er derfor døds-
dømt på forhånd. Men du må da
næsten få en fortjenstmedalje for
alle de gode forslag.   
– Årh, må jeg være fri. Jeg er ikke

sådan en, man hænger dekoratio-
ner på, at du ved det. Men tak for
tanken, den ligger mig bare meget
fjernt, præcist som modtagecentret
i nærområdet.

Nøgenhumor
– Kender du hende Ibi Støving fra
‘Date mig nøgen’?
– Nå ja, det er jo hende, der blev

kendt gennem Humoroskopet – el-
ler var det Light-siderne, hun var
på?
– Det er helt korrekt, og jeg

spurgte hende om, hvorfor hun
kunne finde på at smide kludene og
optræde uden en trevl for åben
skærm – og ved du, hvad hun svare-
de?
– Nej da!
– Jo, hun sagde blot: Det mangle-

de ’bare’.

AstrologiHuset forhandler nu plakater fra Plakater for Livet
Køb dem hos AstrologiHuset eller på web-shoppen www.astrologi.dk
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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
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Forår
TRÆ
Vind
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Efterår
METAL
Tørke

VAND behøver METAL for at få m
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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

April

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

Onsdag 1/4 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 hyp-
nose
Tlf. 40 93 85 93
www.johncalmar.dk 

Maj

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

Fredag 1/5
kl. 19.00-22.00
Lør-søn 2-3/5
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 oprindelige
Japanske metode.
Arr: Reikimester Myanne Luxn
www.originalreiki.dk
mamathine@gmail.com
Pris: 2.000 kr.

Fredag 22/5
kl. 19.00-22.30
Lør-søn 23-24/5
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

Juni

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

Onsdag 3/6 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 5/6
kl. 19.00-22.00
Lør-søn 6-7/6
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 oprindelige
Japanske metode.
Arr: Reikimester Myanne Luxn
www.originalreiki.dk
mamathine@gmail.com
Pris: 2.000 kr.

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 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 2020
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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

       

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

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

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 

PRØV AT FÅ LAGT HOROSKOP PÅ EN NY MÅDE!

Ønsker du at gå i dybden med dit horoskop, så prøv min store horoskoptype, 
“Fødselshoroskop de luxe“! 

Den metode, jeg bruger, ser fødselshoroskopet som et frø – og det, der gror af frøet,
er dit konkrete livsløb! Horoskopet er samlet inclusive 3-4 samtaler. Desuden har jeg
udviklet en metode, der stiller skarpt på Saturn-Pluto-konjunktions betydning.
Se hvad dette aspekt kommer til at betyde for netop DIG! 

Se mere paa www.astropeuten.com, linket Horoskoptyper/Fødselshoroskop de luxe
og Vidnedsbyrd, med reaktioner fra nogen af dem, der har prøvet dette og andre af
mine horoskoper. Kontakt: astropeuten1909@gmail.com

ASTROTERAPEUTEN
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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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* Tycho Brahes ’magiske verden’ findes i en ofte til-
sidesat del af vores kulturhistorie. Hvad gik galt for
Brahe, pioneren for al moderne videnskab? Bag nogle
særlige træk i hans samfund og i tidsånden skal over-
sete spor opsøges. Ud over historiske forhold der er
ret veludforskede, var der stadig et traditionsgrund-
lag med rødder tilbage i det gamle Babylon og Egyp-
ten.
* Tycho Brahes livs også mysteriebetonede drama

begyndte, da danskenes konge, Frederik II, i 1576 ind-
satte ham som kongelig astrolog og rådgiver - og han
fik det største honorar, der nogensinde er blevet be-
talt til en forsker. Efter at Christian IV blev konge, blev
betingelserne drastisk ændret. Årsagen er mystisk og
baseret på mindre seriøse beskyldninger. Der syntes
også hemmelige selskaber involveret. Brahe flygtede
til udlandet og døde af en gådefuld årsag.
* Tycho Brahe er en af de mest betydningsfulde 

personligheder i vores historie. Denne geniale forsker
revolutionerede i løbet af 21 år mere end 1000 års
astronomisk viden, samt udvidede for første gang og
helt afgørende vores verdensbillede. Han skabte også 
verdens første forskningscenter og internationalt 
videnskabsforum. Han præsenterede videnskabeligt
en kæmpe udvidelse stik imod traditionens univers’
stærkt begrænsede verdensrum.
* Bogen søger at give indsigt i en særlig del af den

datidige verdens ”eksotiske” emner, der farvede tids-
ånden netop også i Tycho Brahes livsforløb. Senere
forskere fik problemet, at to videnskabelig set ufor-
enelige former for stjerneviden - astronomi og astro-
logi - fandtes begge hos samme person, Tycho Brahe.
Astrologiens kunst var realitet for mange konger og
fyrster og fik afgjort en politisk rolle - denne bog kan
nu præsentere interessant dokumentation. Som astro-
logisk rådgiver for flere af Europas fyrstehuse havde
Tycho Brahe uvurderlig viden om deres hemmelighe-
der. Ikke ufarligt, da han kort før sin død blev kejser
Rudolf II’s rådgiver.
Opinion ”Emnerne er jo også med temaer, der ikke

ofte er bragt i forbindelse med den ellers omfattende
Tycho Brahe-forskning. Teksterne kommer her ind på
emner, der kan betragtes som kontroversielle. Men
det er interessant og ofte relevant at prøve at se på
disse dele af Brahes liv og forskning med helt nye ind-
faldsvinkler. Mange fine og overraskende billeder” .

-  Jens Vellev, lektor ved Afdeling for Middelalder-
og Renæssancearkæologi, Aarhus Universitet (bl.a. 
leder af projektet med åbningen af Tycho Brahes grav
i Prag)

Om forfatteren:
Historiker, forsker og forfatter, Ove von 
Spaeth, er kendt for sin omfattende bog-
serie om den historiske Moses i det gamle

Egypten - og for talrige nyorienterende værker med
solid basis i historiske og astronomiske studier. Han er
yderligere internationalt anerkendt for opstilling af
metode, der for første gang daterer verdens ældste
stjernekort uhyre præcist og med væsentlige bidrag
til kronologien under Egyptens 18. dynasti. (Se også
www.moses-egypt.net).

TYCHO BRAHES MAGISKE VERDEN – Stjernerne, 
kongerne, basilisken og hemmelige selskaber
Af Ove von Spaeth
Kan købes i AstrologiHusets boghandel fra den 3.3.20
og derefter tillige også hos landets boghandlere 
Forlag: Museum Astrologicum
kontakt@astrologi.dk
ISBN 978-87-93390-00-3
120 sider, A4 format
Rigt illustreret i farve
Hardcover omslag. Pris 380 kr.

Tycho Brahes magiske verden
Stjernerne, kongerne, basilisken og hemmelige selskaber

NY BOG
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ALLE BØGERNE KAN KØBES I  ASTROLOGIHUSET
A

Gnisten – en indre rejse
Ann Bjerre
193 sider, kr. 235,00
Peregrinus Books

Bogen Gnisten er Ann
Bjerres tredje bog. Den
handler om hendes per-
sonlige retræter til den lil-
le franske ø Lérina. Øen
ligger i Middelhavet lige
ud for det mondæne Can-
nes. Vi hører om øens hi-
storiske rødder og om den
skærende kontrast til det
kunstige og neonreflekte-
rende Cannes.
En lille paradisisk ø, hvor

de 22 cisterciensermunke
lever det enkle liv i pagt
med naturen. Vi hører om
munkenes spiritualitet, og
om hvordan Ann Bjerre le-
ver sig ind i deres kloster-
rytme – og om hvordan
denne rytme sniger sig ind
under hendes hud og bli-
ver en del af hende selv.
Der vækkes nogle indre
sanser. Vi hører om barn-
dommen, familien og om
den katolske skoles ver-
den. 
Midtvejs vælger Ann

Bjerre, lige som så mange
andre, at opsøge en astro-
log for at få afklaring om-
kring den korsvej, hun står
ved. Det bliver til spæn-
dende udveksling om sym-
boler og drømme. Ann
Bjerre opdager, at man ik-
ke behøver at bevæge sig

langt i den ydre verden for
at få dyb indsigt i sig selv
og i universets sammen-
hænge. Bogen rummer en
meget personlig beret-
ning, og det er tydeligt, at
Ann Bjerre med denne
bog har foretaget et per-
sonligt kvantespring. 

Delphine

Permasund mad til din
kloge krop
Cecilie Lemke
Ca. 220 sider, kr. 249,95
Muusmann Forlag

En meget interessant bog,
som indledes med et ind-
slag om vores moderne
kost med opdrættede dyr,
herunder fisk, der alle er
pumpet med diverse medi-
cin for at fremme en hurti-
gere vækst. Det samme
gør dig gældende for
plantekost, og det er årsa-
gen til, at vi må fokusere
på det økologiske og bio-
dynamiske. Nogle gift-
stoffer kan luftspredes og
dermed også lande i
grøntsager, som ellers
skulle være fri for disse. 
Forfatteren skriver inspi-

rerende og meget oply-
sende om fordøjelsessyste-
mets afgørende betydning
for hele kroppens funk-
tion fra hjerne til alle indre
organer - og dermed på
både det fysiske og psyki-
ske helbred. Vi bør ikke

kun tænke over, hvad vi
spiser, men også over kva-
liteten og tilberedningen.
Vi må selv tilberede vores
mad, da færdigretter og
fastfood modarbejder det
gode og sunde liv.
Er fordøjelsen dårlig,

kan alt ske, og mange syg-
domme udspringer heraf.
Helbredelsen gør det der-
for også. Det bliver klart,
hvor vigtigt det er ikke
kun at spise det, der gene-
relt er sundt, men at spise
det, der passer til éns egen
krop.
I overvejelserne herom

henvises også til den tradi-
tionelle kinesiske medicin,
og der redegøres for for-
skellen på vestlig og kine-
sisk medicin. 
Det vises også i de ener-

gibaner, som er væsentlige
at stimulere grundlæggen-
de for at hjælpe energiba-
lancen. Kvantefysikken er
også med, og det falder
helt naturligt, da kroppen
og dens funktion grund-
læggende har med energi-
strømme at gøre.
Der er fine tabeller, der

viser, hvilke fødevarer der
indeholder hvilke gode
ting, og hvilke der er gode
for de forskellige varianter
af fx tarmsygdomme. Der
er også opskrifter i bogen. 
Bogen lægger op til, at

man skal være meget fo-
kuseret for at ramme sin
helt egen diæt, og det er
vigtigt at forstå – at der ik-
ke er en enkelt plan, der
passer til alle. Når man har
den indsigt, bliver det me-
re enkelt at finde retnin-
gen for én selv.  
Skal kroppen skal være

sund og velfungerende,
skal vi undgå at fylde os
med alt, der kan være ska-
deligt - og meget af den
mad, vi køber, er dårligere
for os, end vi aner.
Denne bog er ikke blot en

kogebog eller kostvejled-
ning. Den sætter gang i de
store tanker og viser, at vi
må ændre kost og livs-va-
ner før eller siden for at få
et godt og langt liv. En an-
befalelsesværdig bog til
den tålmodige læser. 

Skab balance i krop og
sind 
Vivian Birlie 
Akupressur og zoneterapi
til dig og din familie
140 sider, kr. 249,95
Gyldendal

Bogen fremtræder i et til-
trækkende design og er
opdelt i afsnit - fx det ind-
ledende om de måder,
man kan stimulere krop-
pens energier på i de for-
skellige punkter. 
Der er i et andet afsnit

klare illustrationer af, hvor
de forskellige punkter fin-
des, samt hvordan og hvor
længe man skal behandle.
Der er også beskrivelse af,
hvilke punkter der virker
sammen.
Afsnittet med ansigts-

massage er særlig interes-
sant, da det viser, hvordan
terapien påvirker hele
kroppen. Der er en god
indholdsfortegnelse og et
godt stikordsregister.
Hvis man er kendt med

energibaner og meridia-
ner, er den et inspirerende
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supplement, og for den
der ikke er erfaren, er bo-
gen helt enkel at gå til - en
på alle måder god bog. 

Du kan glæde dig 
Ingrid Fetell Lee
368 sider, kr. 299,95
Gyldendal

Undertitlen lyder: ’Små
tings forunderlige evne til
at fremkalde stor glæde’.
Budskabet er, at glæden
findes overalt i det ydre
miljø, og at det har stor
indflydelse på vores indre
glæde. De ting, vi møder i
vores dagligdag, har en
overraskende stærk ind-
virkning på vores humør.
Forfatteren beskriver med
baggrund i psykologiske
forskningsresultater og
neurovidenskab, hvorfor
de ydre rammer kan stimu-
lere en bestemt type følel-
ser. Hun giver konkrete an-
visninger på, hvordan den-
ne kraft i omgivelserne
kan udnyttes til et bedre
og sundere liv med mere
glæde. 

Koderne til din energi
Sue Morter
356 sider, kr. 299,95
Borgen

Bogen beskriver de 7 trin
til at helbrede kroppen og
vække vores energi. For-
fatteren kommer med go-
de, enkle forklaringer på,
hvordan vi kan ændre vo-
res liv hurtigt og effektivt.

Sue Morter fik for atten år
siden en dybtgående er-
kendelse i en meditation.
Hun fik adgang til et nyt
energifelt, der kom til at
ændre hendes liv, som var
præget af årelange smer-
ter, dramatisk. 
Energikoderne er skabt

på basis af mange års
forskning i energimedicin
og energihelbredelse og
sætter mennesker fri af
smerte, angst og depres-
sion. Bogen indeholder til-
gængelige øvelser samt
yoga, åndedrætsøvelser
og meditationer. En sær-
deles inspirerende bog.

Heal
Kelly Noonan Gores
217 sider, kr. 299,95
Borgen

Kort sagt handler bogen
om at opdage sit ube-
grænsede potentiale og
vække sin indre healer. Bo-
gen viser, at vi har mere

kontrol over vores helbred
og liv, end vi tror – og den
erkendelse er af stor be-
tydning for kroppens evne
til at helbrede sig selv. 
Forfatteren har intervie-

wet en række fremtræ-
dende forskere og spiritu-
elle lærere fx Marianne
Williamson, Deepak Cho-
pra, Bruce Lipton og Ant-
hony William, som giver
deres bud på, hvordan
tanker, følelser og overbe-
visninger spiller ind på vo-
res evne til at komme os
over sygdom – og det gør
bogen fantastisk godt.

ORAKELKORT
Feernes orakelkort
Karen Kay
44 kort, kr. 239,00
Fønix Musik

Feernes orakelkort inde-
holder 44 kort med guide-
bog. Kortene giver os
hjælp til at få kontakt med
feerne – de magiske væse-
ner, som beskytter vores
elskede planet. Man får
løsninger og inspiration i
hverdagens spørgsmål og
dilemmaer. Kortene er me-
get smukke og bærer ind-
sigtsfuld visdom og inspi-
ration fra feernes lystige
verden. Feernes skønhed
ligger i, at de kommer fra
en helt anden verden,
hvor glæden og sorgløshe-
den hersker i stedet for mi-
nistre og regeringer som i
menneskets verden. Det

vigtigste af det hele er, at
lystigheden og glæden op-
leves, når man bruger kor-
tene. 

Drømme fra himlen
Thomas Bentzon-Ehlers
134 sider, kr. 149,95
Mellemgaard

Forfatteren er åndeligt in-
spireret og modtager me-
get fra Gud, Jesus og Jom-
fru Maria. Bogen henven-
der sig til alle, der er nys-
gerrige både på dybere
forståelse af, hvordan Gud
vil mennesker, og hvordan
der er en sammenhæng
med det spirituelle i bre-
dere forstand. Få erken-
delse af at kærligheden
ovenfra er i alt, og oplev
dette sat i relation til alt
det, der i øvrigt sker i ver-
den i dag. Alt er kærlighed
og lys.

Visdom fra dine guider  
James van Praagh
181 sider, kr. 299,95
Borgen

Bogen handler om, hvor-
dan vi kan kontakte vores
sjæls læremestre – de spiri-
tuelle guider. Han vide-
regiver indsigt fra guider-
ne fx om, hvordan man
tackler livets mange udfor-
dringer i hverdagen, og
hvordan man beskytter sig
mod uønskede energier.
Især sidstnævnte gør bo-
gen værdifuld for mange.
Den indeholder også per-
sonlige beretninger, ener-



giøvelser, meditationer og
vejledning i, hvordan man
kan modtage beskeder fra
vores guider – og det gør
den rigtigt godt. 

… hvis behov
Inger E. Jeppsson
409 sider, kr. 225,00 
Trykværkstedet

Vi møder Lærke og hendes
tvillingebror Lars som
teenagere og studenter.
De skal til at tage hul på
deres voksenliv og er vok-
set op i et meget troende
hjem med strenge regler,
der hos Lærke sætter sig
som en nagende døds-
angst. 
Hun drives ud i armene

på en ung, charmerende,
lidt egoistisk og umoden
mand. Vi hører om deres
ægteskabelige problemer,
som medfører at Lærke
hurtigt bliver voksen. Lær-
ke forlader det kærlig-
hedsløse og voldelige æg-

teskab og møder en mand,
som behandler hende lige-
værdigt, og som støtter
hende på en udviklingsrej-
se, hvor det spirituelle
kommer til at spille en
større og større rolle i hen-
des søgen efter indre ro.
Lærke opdager sig selv og
nye sider af livet. 

Delphin

Tycho Brahes magiske
verden
Ove von Spaeth
120 sider Hardcover A4,
Kr. 380,00
Museum Astrologicum

Ove von Spaeth har i denne
bog samlet et vældigt ma-
teriale fra sin mangeårige
forskning, som centrerer
sig om Tycho Brahe og hans
tid. Von Spaeth ser Tycho
Brahe som den første store

grundlægger af moderne
videnskab, og en vigtig
pointe er, at vi må forsøge
at forstå Tycho Brahe ud
fra den virkelighed, han le-
vede i, hvor fx hemmelige
selskaber ejede viden, der
ikke var tilgængelig for al-
le. 

Det er bemærkelsesvær-
digt, at Tycho Brahe af Fre-
derik II fik et overordentlig
fyrsteligt honorar, og der-
med blev i stand til at byg-
ge Uraniborg til sin forsk-
ning. Og det antydes, at
han nok har haft en hem-
melig viden, som kongen
værdsatte. En del kommu-
nikation foregik også i ko-
der. 

Von Spaeth fortæller, at
der er megen mystik om-
kring den pludselige forvis-
ning fra Danmark efter at
Christian IV kom til, og og-
så om selve Tycho Brahes
gådefulde død. En vigtig
del af Tycho Brahes omfat-
tende forskning var inddra-
gelsen af hermetikernes al-
kymi og astrologi, noget
som senere videnskab har
forsøgt at bortforklare. 

Bogen har et væld at
flotte og farverige illustra-
tioner, og den belyser man-
ge mindre kendte sider af
Tycho Brahes spændende
tid og liv.

Aase Kærgaard FAS

Engle Hjælp
Tove Lucka
52 kort, kr.149,00
Eget forlag

Allerede ved første øjesyn
skiller disse kort sig totalt
ud fra mængden. De er
runde som en mandala og
i metalæske, der beskytter
kortene, og gør dem lang-
tidsholdbare. Pakningen
bærer undertitlen: "Klare
råd og støtte til livets små
og store spørgsmål".
Tove Lucka er clairvoy-

ant, kursusleder og forfat-
ter. Hun har fået kanalise-
ret kortene fra den åndeli-
ge verden, og de er usæd-
vanligt vellykkede både i
udformning, indpakning
og helhedsindtryk. Selv
den lille guide er rund og
ligger smukt i toppen af
æsken, som tilmed ligger
godt i hånden – ganske
som en mandala. Engle-
energien ligger massivt i
de gennemførte og smuk-
ke kort.
https://astrologi.dk/shop/
engle-hjaelp-kort-tove-
lucka/
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Soltegn
Linda Goodman
90 sider, kr. 69,95
Gyldendal

Efter mange års ven-
ten er de 12 små bøger
om soltegnene af Lin-
da Goodman endelig i
handelen igen. Det er
de bedste beskrivelser
af tegnene, der findes.
Og det er måske ikke

så underligt, når for-
fatteren er både jour-
nalist, forfatter og
astrolog. Det er en
stor glæde at både bo-
gen med alle tegnene
og hvert enkelt tegn
nu er til at få fingre i. 

12 små bøger om tegnene Genudgivelse



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




