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Coronaen og supermagten
Jorden

Der er to ord, som har klæbet sig fast til mine
hjerneceller de seneste måneder. Det første er na-
turligvis Corona eller Covid-19.
På et splitsekund lukkede verdens lande et efter

et ned og satte sig selv på vågeblus. – Danmark
var et af de første og slap derfor ’billigt’ gennem
krisen. Det var lige det, vi trængte til, efter en tid,
hvor vi kollektivt var pressede i rotteræset. Det
satte imidlertid mange på en alvorlig prøve, for
hvad nu, hvor der ikke var så meget arbejde at
udføre. For vores eget vedkommende her i huset
har vi haft rigtigt meget at tage fat på, som vi ikke
havde kunnet nå tidligere, og det var særdeles vel-
gørende. Det gav også plads til andre væsentlige
ting i livet. Læs artiklen om at finde Coronalyk-
ken gennem kunst- og naturoplevelser.
Det andet ord er ’super’, som senest er blevet

anvendt i forbindelse med gåden om spredningen
af virussen. Det har været undersøgt, hvordan
spredningen sker, og man fandt ud af, at det er de
såkaldte ’superspredere’ der er hovedårsagen.
Det vil sige enkelte smittebærere, som deltager i
store forsamlinger af mennesker til fx sports- og
kulturarrangementer, festivals og koncerter, og
dér smitter mange andre. Det har desuden vist
sig, at det er gået hårdt ud over sundhedsarbej-
derne. 
Hele 30% af det samlede antal smittede, arbej-

der inden for sundhedssektoren!
Næste skridt bliver at finde ud af, hvorfor nog-

le mennesker smitter mere end andre og derfor
får prædikatet ’superspredere’. Astrologisk set vil-
le man se på Neptun i den forbindelse – dels i
fødselshoroskopet, men også i det progressive ho-
roskop. Jeg vil tro, at det stort set drejer sig om de
samme mennesker, som har en ubalance i krop-
pen, så deres almene sundhedstilstand er svæk-
ket. De udgør dels en større smitterisiko for an-
dre, men har også en risiko for selv at blive ekstra
hårdt ramt. Det er kun en hypotese, som er ba-
seret på, at hvis man sørger for egen sundhed, så

falder risikoen dramatisk for selv at blive ramt,
men også hvad angår det at smitte andre. 
Ordet 'super' bliver også brugt i mange andre

forbindelser, både mundtligt og skriftligt, i dag-
ligdagen. Hvis man fx har sendt en længere mail
til en bekendt, og der så blot bliver svaret: ’Su-
per’ – så er alle klar over, hvad der menes. 
Tænk også på ordet 'supermagt'. Her er det vig-

tigt at skelne mellem det fysisk/materielle plan og
så det åndelige plan. Fysisk set er USA verdens
supermagt nummer ét i øjeblikket. Derefter kom-
mer Rusland og Kina. Men hvad med det ånde-
lige plan, som nu råber på at få opmærksomhed
efter krisen? Her overtrumfes de nævnte super-
magter langt i styrke af det hegemoni (overher-
redømme), som jordkloden er en lille del af –
nemlig det enorme univers. 
Ja, planeten Jorden er faktisk selvskrevet som

en slags 'supermagt', men den skal naturligvis ses
i forbindelse med de endnu stærkere kræfter, som
solsystemet og universet er i besiddelse af. 
'Super' foran et ord kan gøre ordet mere posi-

tivt – eller negativt, og man kunne sige, at en vi-
rus er ’super-nederen’, mens universel energi fra
naturen er ’super-overen’. – Det kan du læse om
i de spændende artikler inde i bladet om bl.a.
Universets svar på Corona, Coronalykke, Statens
Seruminstitut, lægens lykke gennem musik for
Jorden, det nye Danmarks-horoskop, Svanerid-
deren og mange flere indslag. Og selvfølgelig er
alle de faste rubrikker med samt en lærerig artikel
om Mars retrograd.  
Med ønsket om en god og coronafri sommer

siger vi velkommen til endnu et spændende num-
mer af Horoskopet.

PS. Nu kan alle købe enkelte numre af Horo-
skopet og få bladet bragt gratis, hurtigt og porto-
frit ud. Det kan ske både gennem AstrologiHuset
og gennem Bladkompagniet. Se annoncen side
36. 

Af Karl Aage Jensen



Indhold
juli | augsust | september 2020

4 Den syngende læge Freja Eriksen
Af Karl Aage Jensen

7 Nærmest lykkelig – midt i en Coronatid
Af Karl Aage Jensen

12 Rigets tilstand
Af Karl Aage Jensen

16 Svaneridderen – hjemløshedens tre faser
Et nyt syn på Krebsens tegn
Af Lars Thor Smith

20 Mars retrograd 2020 i Danmark og USA
Af Micho Frost

24 Det nye Danmarkshoroskop – endelig 
Af Karl Aage Jensen

26-29   Horoskopet light 

30 Kvartalshoroskoper
Af astrolog Lykke Larsen

32 De 12 hellige nætters gåde
Af Aase Kærgaard

8 TAG UD OG GEM-SIDER 
Aktivitetsliste + Daglige aspekter

33 Universets svar på Corona og supermagten Jorden
Af Karl Aage Jensen

35 Humoroskopet

37 Annoncer

41 SSI er i vælten igen – lige efter horoskopet
Af Karl Aage Jensen

42 Forelskelsens astrologi
Af Holger Stavnsbjerg

44 Kærlighed og astrologi
Af Holger Stavnsbjerg

46 Tarotkortet - Djævelen
Af Delphine

49 Sommeren inden mørket – Sankt Vitus-dag 2020
Af Lars Thor Smith

50 Gang i Pluto
Af Karl Aage Jensen

52 Astrologisk udkigspost – En usynlig fjende
Af Aase Kærgaard

56 Den tyske længsel – Rainer Werner Fassbinder 75 år
Af Lars Thor Smith

60 Nekrolog: Yahya Hassan er her ikke mere
Af Aase Kærgaard

61 Anmeldelser
Af Leif Brammer

3
Alle astrologiske 
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med en stjerne 
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sværhedsgrad.

1 stjerne er den 
lettest tilgængelige 
og 3 den sværeste.
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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 

A N N O N C E R  I  H O R O S K O P E T

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

Astrologi for sensitive 
og nysgerrige
Torsdag 03. september kl 17-19
Søndag 27. september kl 15-17

Vindingevej 35, 2700 Brønshøj

Tilmelding på mobil 9383 0360 
eller mail ccrs@resen.dk 
Pris kr. 200. 
www.camille-cecillie-resen-steenstrup.dk

W O R K S H O P



H O R O S K O P E T  •  N R .  3  /  2 0 2 0 39

A N N O N C E R  I  H O R O S K O P E T

Astrologisk Boghandel og astroshoppen: www.astrologi.dk
S K A N D I N AV I E N S  S T Ø R S T E  B O G H A N D E L  I N D E N F O R  A S T R O L O G 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

A S T R O P E U T E N
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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

Rejsende i Fixstjerner
Sigvard Mahler Dam
356 sider, 280,00 kr., Indb.
Museum Astrologicum

Denne bog er en sensa-
tion. Den anmeldes her på
grund af sin oprindelige
sjældenhed. Den blev i sin
tid trykt i så få eksempla-
rer og blev så hurtigt ud-
solgt, at man godt kan kal-
de dette for en ’form for
nyudgivelse’.

Det begrænsede oplag
medførte, at bogen gen-
nem tiderne har været den
mest efterspurgte antikva-
riske bog, som også her
har været umulig at opdri-
ve. Museets forlag er der-
for været meget heldige
med at få tilladelsen af
forfatteren til at rykke et
nyt oplag. 

’Rejsende i fixstjerner’ er
resultatet af forskning i
fixstjernernes indflydelse i
astrologien. Det passer
fint med det nye millen-
niums astrologi at se tilba-
ge på astrologiens oprin-
delse og bruge den gamle
viden i den nye tidsalder.
Denne bog er det første
værk på dansk om fixstjer-
nernes indflydelse i den
astrologiske tolkning. Me-
re end 300 fixstjerner be-
skrives og tydes.

Bogen giver læseren så-
vel symbolerne, der kan ar-
bejdes videre med terapeu-

tisk, som indsigten i de
klassiske kulturers billed-
sprog. Bearbejdelsen af bo-
gen blev følt som en rejse
gennem tiden. Deraf titlen. 

Og man må sige, at læse
og bruge bogen opleves
som netop en rejse gen-
nem tiden, og faktisk er
den unik, ikke alene på na-
tionalt plan, men også in-
ternationalt, da det er før-
ste gang, beskrivelsen af
fixstjernerne er grebet an
på denne måde. Vi må sige
tak til Sigvard Mahler Dam
for hans forskning i dette
spændende emne – og for
hans fine beskrivelser i bo-
gen.  

Køb her: https://astrolo-
gi.dk/shop/rejsende-i-fix-
stjerner-sigvard-mahler-
dam/

De 12 hellige nætters
gåde
Reinhardt Stiehle
128 sider, 199,00 kr.
Forlaget Museum 
Astrologicum, 2020

Forlaget Museum Astrolo-
gicum forsætter sin udgi-
velse af sjældne og/eller
unikke astrologiske bøger.
Bogen De 12 hellige næt-
ters gåde er den første
astrologiske danske bog af
sin art omkring emnet De
12 hellige nætter. 

Bogens første halvdel
omhandler en kort gen-
nemgang af den 2000 års

opfattelse af både Sol- og
Månekalenderen samt den
historiske baggrund. Se
Aase Kjærgaards artikel
her i bladet.  

Bogen har undertitlen
’De kosmiske hemmelighe-
der for tiden fra vintersol-
hverv hen over nytår’, og i
bogens anden halvdel be-
skriver Reinhardt Stiehle
den gamle tradition om de
hellige nætter samt bon-
dens skik med at forudsige
vejret. 

Traditionelt forløber de
hellige nætter, fra den 13.
december og frem til 6. ja-
nuar, men Reinhard Stieh-
le vælger, ud fra et astro-
logisk synspunkt, at de
skal starte ved vintersol-
hverv, altså den 21. decem-
ber. og slutte den 1. janu-
ar.

De hellige nætter inde-
holder en speciel tidskvali-
tet, fordi det siges at alt,
hvad der sker i disse dage,
sår frøene til det kommen-
de år. Sidst i bogen gen-
nemgår Stiehle De 12 helli-
ge nætter og deres rela-
tion til de 12 stjernebille-
der i Zodiakken. Der gui-
des til refleksion og fordy-
belse samt opgaver, hvis
man har lyst til det. 

Du får mange inspiratio-
ner til, hvordan du kan
forme denne mellemtid til
din personlige fordel og
kan indstille dig optimalt
til det nye år. - Delphine

Astrologi og kærlighed
Holger Stavnsbjerg
204 sider, 250,00 kr.
Alcyone

Den esoteriske astrologi
vækker i disse år stadig
bredere interesse, selv om
vi må sige, at vi her stadig
har meget at lære. Holger
Stavnsbjerg er en af dem,
der tidligt forstod vigtig-
heden af den esoteriske

astrologi, og han har alle-
rede udgivet en lang ræk-
ke bøger om emnet.

Denne gang har han ka-
stet sig over studiet af
samspillet mellem menne-
sker, der af forskellige
grunde og ofte i mange in-
karnationer har spillet vig-
tige roller i hinandens ud-
vikling.

Bogens undertitel er: Et
studie i esoterisk relations-
astrologi, og han arbejder
i den sammenhæng netop
med metoden relationsho-
roskoper, som for ham
fungerer bedst. 

De første kapitler er en
gennemgang af grund-
læggende tydningsregler i
relationshoroskopet. Her
gennemgås tydning af
Ascendant, Sol og Måne i
tegnene, og derefter er
der en grundig gennem-
gang af dekanaternes be-
tydning. Yderligere gen-
nemgås den vanskelige vi-
denskab om trianglerne,
og vi ser nogle vigtige fiks-
stjerners betydning.

Anden halvdel af bogen
er en omfattende eksem-
pelsamling. Fx kigges der
her på John Lennon, både
i relation til Paul McCart-
ney, til Yoko Ono og til
hans morder, Mark Chap-
man. Endelig får vi gav-
mildt en omfattende liste
over relationshoroskoper
til eget brug.  ‡

R E I N H A R DT  S T I E H L E

De 12 hellige 
nætters gåde

De kosmiske hemmeligheder 
for tiden fra vintersolhverv hen over nytår

F O R L A G E T  M U S E U M A S T R O L O G I C U M
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Gudsformlen
Lars Muhl
187 sider, 199,95 kr.
Gilalai Forlag

Lars Muhl har med denne
bog skrevet et brev til den
ukendte læser og dermed
til os alle.

Forfatteren bruger sit
store kendskab til det ara-
mæiske sprog og har der-
ved været i stand til også
at læse nogle fragmenter
af hellige skrifter på det
oprindelige sprog. Der er
tale om forbløffende ind-
sigter om kærligheden og
sandheden og lys og evig-
hed.

Vi kan læse om det femi-
nine og maskuline princip,
som er i Gud/Skaberen.
Mennesket er skabt i Guds
billede som mand og kvin-
de. Uden dogmatik og reli-
giøsitet får forfatteren
teksten i 1. Mosebog. Kap.
1, vers 27 – Guds-Formlen –
frem. 

Sandhedens Ånd og Ska-
berværket/det feminine
og maskuline ender med
at være det samme som
Gud eller det oprindelige
ophav til alt. Alt er altså
ét.

Der er en del anvisnin-
ger på både meditationer
og bønner. Det er en me-
get spændende bog, og
læseren kan efterprøve
meditationer og bønner
tæt på Skaberen dvs. ude i
naturen. Der er mange
aha-oplevelser gemt her.

Når livet pludselig 
giver mening
Penny Sartori & Kelly
Walsh
273 sider, 299,95 kr.
Borgen

Denne bog indeholder
meget stærke beretninger
om livsforandrende nær-
dødsoplevelser, som er
kendetegnet ved, at de
indpoder en viden om, at
vi alle er forbundne og de-
le af en helhed. Her finder
vi mange inspirerende hi-
storier fra almindelige
mennesker, som har oplev-
vet en stor transformation
i forbindelse med en nær-
dødsoplevelse. Alle har få-
et åbnet for en guddom-
melig kærlighedskraft. Det
er også et faktum, at den
kærlighedsoplevelse, der
ligger i oplevelsen, virker
healende på krop og sjæl.
En rigtig god og kompe-
tent bog.

Engletal
En guide til at forstå 
beskederne fra dine engle
Kyle Gray
294 sider, 249,95 kr.
Turbine

I denne fantastiske bog
fortæller Kyle Gray, hvor-
dan englene fra den usyn-
lige verden kommunikerer
med os via tal.

Ser du fx det samme tal
flere gange med korte
mellemrum på fx nummer-
plader, kvitteringer eller
på nettet, så kan det være 

englene, der er på spil og
ønsker at kommunikere
med dig. 

Englene er guddommeli-
ge budbringere og har for-
skellige måder at kommu-
nikere med os på.  De kan
sende visse signaler og
sende på bestemte fre-
kvenser, der passer til det
enkelte menneske. Tallene
går fra 0-999, og når du
har brug for at kommuni-
kere med englene, er de
der for dig, også under co-
ronakrisen. En af måderne
er altså ved hjælp af eng-
letal – en særdeles spæn-
dende bog, som nok skal
blive populær.

Ryst dig fri
David Berceli
232 sider, 299,95 kr.
Borgen

Forfatteren har en særlig
måde, kaldet TRE-meto-
den, til at forløse stress,
spændinger og traumer
med. Traumatiske oplevel-
ser, kan nemlig ramme så
dybt, at vi er nødt til at
fortrænge dem i første
omgang, og oplevelsen ef-
terlader næsten altid et
mærke, der sætter sig i
kroppen eller i sjælen og
påvirker vores måde at
fungere på – og det kan
virke særdeles destruktivt
på vores livsførelse. 

Han viser os, hvordan
selv de mest skadelige be-
givenheder kan blive en
vej til et mere tilfredsstille 
de og meningsfuldt liv.

Bogen indeholder syv
simple øvelser, som alle
kan udføre. De aktiverer
kroppens evne til at ry-
ste/vibrere af sig selv – en
evne, alle pattedyr har,
men som vi mennesker er
nødt til at genlære. Ved at
få kroppen til at ryste/vi-
brere aflades spændinger i
muskulaturen, derved for-
løses stress og traumereak-
tioner, så nervesystemet
kan vende tilbage til den
naturlige balance.

Bogen er et væsentligt
bidrag til forståelsen af,
hvordan vi skiller os af
med ophobede spændin-
ger og stresstilstande, der
er opsamlet gennem et
helt eller flere liv. 

Spirit hacking
Shaman Durek
320 sider, 299,95 kr.
Borgen

Bogen er, trods titlen på
dansk, forfattet af den
kontroversielle shaman
Durek, som dog ser ud til
at være en noget misfor-
stået herre – i hvert fald
hvis vi skal dømme efter
denne nye bog. Bogen har
dog fået hård kritik fra
nogle sider, selv om mange
kritikere slet ikke har læst
bogen. De har nærmest
udelukkende bedømt bo-
gen ud fra to linjer i den
320 sider lange bog. I de to
linjer står der, at kræft kan
være selvpåført. Linjerne
er end ikke centrale i bo-
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gen, da Durek slet ikke har
det synspunkt. Derfor er
citatet revet helt ud af
sammenhæng.

Durek mener i stedet, at
kræft kan være påført
gennem den indflydelse,
omgivelserne har på vores
liv og vitalitet. Vi har bl.a.
skabt en fjendtlig planet
med fx radioaktiv stråling,
fossile brændstoffer, ke-
misk forurening, kræft-
fremkaldende stoffer og
meget andet, der ikke er
naturligt for vores krop.
Mennesker har altså - nog-
le gange utilsigtet - påført
menneskeheden noget
unaturligt, som bl.a. kan
påvirke os helbredsmæs-
sigt – og det er noget helt
andet. Pressen har sikkert
også ladet sig påvirke af
Dureks forbindelse til den
tidligere norske prinsesse,
Märtha Louise, så det er
ganske og aldeles uge-
bladsagtigt det hele. 

Bogen er opdelt i tre ho-
veddele. Den første er
adresseret til vores tid,
som er kendetegnet ved
mørklægning – en ekstrem
ubalance.

Bogens centrale del har
overskriften ’Rusk op og
vågn op’. Her finder man
de 30 eksempler på Spirit
Hacks, som kan hjælpe og
støtte dem, der vil arbejde
på forandringer i deres liv. 

Den tredje del hedder
’Rejs med det oplyste tog’.
Her skitseres det, hvordan
vi kommer ud af den glo-
bale mørklægning og vi-

dere i retning af en guldal-
der på planeten, der er
kendetegnet ved fred,
kærlighed og harmoni. 

Det guddommelige
mørke
Gitte Stig Poulsen
170 sider, 189,95 kr.
Mellemgaard 

Denne bog åbner for, at vi
ser på vores ego og egen-
vilje på en ny måde. Den er
skrevet med udgangs-
punkt i forfatterens egen
inkarnation for 3.000 år si-
den og sit daværende fa-
milieliv med mand og børn
samt et arbejde som vejle-
der for det lille samfund.
Fra det tidspunkt ser for-
fatteren i dag, at hun selv
har valgt at gå i det, hun
kalder 'mørkets dal', hvor
tilværelsen er meget hår-
dere – og hun kommer ud
for hændelser som krig,
undertrykkelse etc. Hun
var dengang en ophøjet
person, som var arrogant
og uden medfølelse for si-
ne medmennesker.

Gennem prøvelser i
mange inkarnationer bli-
ver hun ledt hen til en be-
frielse af sit ego, og deri-
gennem får hun mere og
mere medfølelse og kær-
lighed til sig selv, og der-
med også til sine medmen-
nesker. Denne udvikling
opleves gennem den selv-
valgte 'mørkets dal', hvor
forfatterens konklusion er,
at det guddommelige er
evigt.

Med de indsigter vi får
på denne læringsvej, kom-
mer vi til sidst til det
punkt, hvor vi kan slippe
egoet helt eller delvist.
Her er der empati, medfø-
lelse og dermed kærlighed
fra hjertet. Alt er kærlig-
hed, og alt er frivilligt –
noget af en øjenåbner af
en bog.

Heksens håndbog
Dannie Druehyld
189 sider, 199,95 kr.,
(indb.)
Gyldendal

Astrologimagasinet Horo-
skopet bragte for nogle år
siden et astrologisk por-
træt af heksen Dannie
Druehyld. Hun har gen-
nem årene skrevet og ud-
givet bøger og mange ar-
tikler. Nu sættes kronen på
værket med genudgivelse
i ny udgave af denne
håndbog, som beskriver li-
vet som heks. Her har vi
her en praktisk, nærmest
magisk håndbog om alt
fra håndsalver og kærlig-
hedsmagi til lykkeamulet-
ter. Vi kan også læse om
gudinder, planeter, farver,
heksedans, elverfolket,
hellige træer og magiske
urter. Også drømme, hea-
ling og pengemagi har
fundet vej til spalterne.
Den rummer desuden mas-
ser af konkrete opskrifter
og råd til brug i alle livets
forhold. En rigtig god og
delikat bog at have i hån-
den. 

Coronakrisen 
astrologisk set
Holger Stavnsbjerg
https://www.youtube.com/
channel/UCU-
gUXtjISbP274ocA9ugwcw

Den kendte astrolog Hol-
ger Stavnsbjerg har ind-
spillet en astrologisk tyd-
ning af Corona pandemien
på YouTube. Hans metode
bygger på analyser af
hundredeårshoroskoper,
som han tidligere har præ-
senteret i sin bog: Menne-
skehedens astrologi. Horo-
skoperne stilles d. 1. janu-
ar ved begyndelsen af
hvert århundrede. Inspire-
ret af Alice Bailey undersø-
ger han, hvordan horosko-
perne var aspekteret da fx
pesten brød ud i 1400-tal-
let, koleraen i 1800-tallet
og den spanske syge i
1900-tallet. 

Derpå kigger han så på
det hundredeårshoroskop,
der er gældende nu. Han
mener ikke, at coronakri-
sen snart er slut. Han ser
den som en nødvendig
indgriben i en forkert
menneskelig adfærd. Det
gælder fx den ulige øko-
nomiske fordeling, hvor så
mange sulter. Efter hans
opfattelse har vores øko-
nomiske system spillet fal-
lit, og er i færd med at bry-
de endeligt sammen nu,
som også forudsagt af Ali-
ce Bailey. I det hele taget
vil gamle strukturer og va-
nemønstre nu gå i opløs-
ning.

Holger Stavnsbjergs fo-
redrag rummer en række
interessante iagttagelser,
og man kan høre det gan-
ske gratis. Det kan give
mening i det, mange ellers
oplever som meningsløst
for tiden.

Aase Kærgaard FAS
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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


