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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 (4.000 ekspl.), Horoskopet (3.000 ekspl.) og kommer på internettet og Facebook!
Ring 36 45 05 45 – mail: inger@astrologi.dk – www.astrologi.dk

Astrologisk Selskab
Foredrag, cafeer og astrologisk
meditation
Følg med på opslagstavlen i AstrologiHuset 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

Oktober
Fredag og lørdag 2-3/10
AstrologiHusets minimesse
Vi afholder minimesse disse dage
med prøvebehandlinger og åben
boghandel med tilbud.
Send mail til karl@astrologi.dk og tilmeld dig astrologi, clairvoyance,
håndlæsning, drømmetydning eller
tarot. Skriv dit foretrukne tidspunkt
for din minisession til 200 kr. stk., så
sender vi information til dig om mødetid.
Fredag den 2. oktober kl. 14.00:
Foredrag om astrologi ved Karl Aage
Jensen
Fredag, den 2. oktober kl. 16.00:
Foredrag om drømmetydning ved
Jette Thomsen.
Tilmelding nødvendig til begge foredrag som er gratis.
Send en mail til karl@astrologi.dk

Lørdag-søndag 31/10-1/11
Workshop ”Entry & Exit –
Your Birth & Death Horoscope”
v/Derek Seagrief
Se artikel i dette nummer af
Horoskopet.
Yderlig oplysninger fås ved at skrive
til derek@seagrief.com

November
Onsdag 21/10 kl. 18.00-20.30
Fra sygdom til helbredelse
Foredrag v/psyke-, krop- og helbredsterapeut og Chok Release
Master Dorte Trønninge.
En aften, hvor jeg vil fortælle, hvilke
konflikter der ligger bag vores symptomer, bl.a. gigt og ledsmerter, irriteret tyktarm, eksem, blodtryk, søvnbesvær m.m.
Min egen helbredelse og hvad man
selv kan gøre.
God idé at medbringe papir og pen.
Der serveres kaffe/the, vand og småkager i pausen.
www.psykeoghelbred.dk
Billetter kan købes via
www.billetto.dk
Billetpris 150 kr.
Fredag 6/11
kl. 19.00-22.30
Lør-søn 7-8/11
kl. 10.00-18.00
Kursus i Reiki-healing I
På blot en weekend lærer du
en healingmetode, der virker
Arr.: Hanne Fritzbøger
www.reiki.dk
hanne@reiki.dk

Tlf. 48 30 13 61
Pris: 2.000 kr. inkl. moms
Fredag 20/11
kl. 19.00-22.00
Lør-søn 21-22/11
kl. 10.00-18.00
Reiki Healing 1. grad
Lær en enkel og effektiv metode til
at heale dig selv og begynd rejsen
mod dit fulde potentiale.
Du lærer også grundteknikkerne til
at behandle andre.
Kurset kræver ingen 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.

Husk AstrologiHusets
minimesse
fredag-lørdag 2.-3. oktober
Gratis foredrag om astrologi
ved Karl Aage Jensen
Gratis foredrag om drømmetydning ved Jette Thomsen.
Tilmelding til
karl@astrologi.dk

Brug gerne vores facebook side til
dine arrangementer

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.

