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Af Karl Aage Jensen

I coronaens favntag
Et år går nu på hæld og afløses af et nyt. Vi håber,
I har været tilfredse med bladet i det snart forløbne
år. Vi håber også, at alle abonnenter, der har indbetalt senest den 4. november, har modtaget deres
gratis årshoroskop.
Det kan nok være, at kloden er svøbt ind i coronaens favntag. Det giver røde tal på bundlinjen
mange steder, også i astrologiens verden. Derfor må
vi oppe os og tænke nyt. Det er bl.a. sket i form af
udgivelse af er rekordstort antal bøger. I alt er der
udgivet 18 bøger om astrologi i Danmark i 2020,
hvoraf langt de fleste på de tre forlag i AstrologiHuset, hvilket aldrig tidligere er sket i noget kalenderår samt videoindspilning af et grundkursus i
astrologi. Her gennemgår Karl Aage Jensen alle
astrologiens grundbegreber, og den første del er allerede lagt på YouTube. Hvis du ønsker grundkurser på USB eller CD, kan de købes ved at maile til
karl@astrologi.dk
Vi har også satset uden for astrologiens område
og udgivet en tarotkalender, der for vores to små
forlags vedkommende er trykt i et kæmpeoplag på
500 stk. Mindst to af forlagets bøger er vej til udgivelse i USA, så det kører på bedste vis.
Vi har ikke modtaget nogen form for coronastøtte, derfor har vi forsøgt at skabe nogle gode tilbud
på fx syngeskåle, religiøse figurer samt sundhedsplakater fra ’Plakater for livet’. Vi håber meget, at
vores kunder vil bakke op om at købe bøger m.v. på
vores shop i stedet for at støtte mastodonterne.
Vi har været så heldige at blive forhandlere af Maria Magdalene-olien og -salven, som Lars Muhl har
været med til at udvikle. Navnet kommer af, at man
har forsøgt at genskabe den olie og den salve, som
Maria Magdalene salvede Jesus med. Det er en perfekt julegave, og den ligger på astrologi.dk/shop
Desuden er vi i gang med at forske i interessante
astrologiske fænomener. Det kan du læse om i artiklen om astrologisk forskning. Her finder du en
længere gennemgang af, hvad man kan se i et horoskop omkring fremtiden, og hvad man ikke kan
se. Det handler om astrologiske forudsigelser og deres begrænsning. For at kunne forudsige korrekt,
må man kende en persons helt nøjagtige fødselstidspunkt, så alle fødselstider må derfor tjekkes ved
hjælp af væsentlige hændelser i den pågældende per-

sons liv for at se, om tidspunktet holder. Hvis ikke,
må der korrigeres, hvilket altså i nogle tilfælde
negligeres. Man kan tage eksemplet med Danmarkshoroskopet, der viste sig at være ukorrekt.
Det så vi tydeligt, da coronaen kom. Det korrekte
tidspunkt for denne var ikke vist i det oprindelige
Danmarks-horoskop. Ved at flytte tidspunktet ca.
en time, fungerer det nu. Jeg er gået i gang med at
korrigere H.C. Andersens horoskop, der godt kan
vise sig at være helt forkert, som det fremstår nu.
I artiklen om Rigets tilstand kan du læse om udsigter for coronaen og vaccinen, der er på vej, men
hvornår? Hvornår åbnes der for rejser til udlandet,
og holder regeringen næste år med? Vi tager temperaturen for 2021 i politik og samfund. Samtidig
går vi i dybden for at undersøge, hvad krisens funktion er på et højere plan.
Beethoven ville i år være fyldt 250 år. Det fejrer vi
astrologisk gennem en interessant artikel, der bl.a.
handler om den glæde, Beethoven stadig spreder
gennem sin musik.
Tarottens verden gennemgås i serien af Benja Frederiksen. Denne gang handler det om kortet Retfærdigheden samt en artikel om tarotkortenes verden generelt.
I dette nummer har vi også et portræt af Trine
Dyrholm, som er den mest prisvindende skuespiller
herhjemme, og som astrologisk set er på vej til at
lande den kvindelige hovedroller i en stor international produktion. I Rigets tilstand ser vi på de enkelte ministres øjeblikkelige form, og vurderer coronaens videre hærgen.
I den lette afdeling finder vi som vanligt Light-siderne, men der er også en artikel om, hvordan vi
kan finde ud af, hvordan vi har det med specifikke
butikker. Man kan simpelthen opstille et horoskop
for, hvor godt man vil synes om fx en bagerbutik.
Det er naturligvis den sanselige og nydende Venus,
det handler mest om i den forbindelse.
Udkigsposten er igen af Aase Kjærgaard og handler om fysisk kontakt og kærtegn – også et Venustema. Desuden skriver Aase om Sofie Linde, der
skød sexismedebatten i gang.
Velkommen til endnu et nyt og spændende nummer med ønsket om en god jul og et godt nytår.
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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 3645 0545 – 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

Der undervises efter den oprindelige
Japanske metode.
Arr: Reikimester Myanne Luxn
www.originalreiki.dk
mamathine@gmail.com
Pris: 2.000 kr.

Astrologisk Museum
Kontakt os for fremvisning,
tlf. 3645 0545
www.asmu.dk

Lørdag den 23. januar kl. 10.00
til 16.00
Temadag: Månen i tegn og huse
Jeg gennemgår Månen i tegn og huse, dels ud fra lærebøgernes version,
dels ud fra min erfaring med horoskoper gennem mange år.
Deltagerne får også tolket Månen i
deres horoskop.
Tilmelding til: John Finding
Johnf1941@outlook.com eller mobil
2016 1452
Pris: 550,00 kr.

Clairvoyant Håndlæsning
ved den Islandske Håndlæser
Sigridur
Arr. Håndlæserskolen
www.sigridur.dk
Ring og bestil tid på
Tlf. 2084 3008

Januar
Fredag 22/1
kl. 19.00-22.00
Lør-søn 23-24/1
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.

Opstart 31/1 - 8 søndage
Astrologisk Diplomuddannelse
Lær esoterisk horoskoptydning
Semester 1 - begynderhold
Tilmelding på: www.astropuls.com
Lærer: Catrine Håkansson
Tlf: 4140 9093
Pris: 3650 kr.

Februar

terede og psykologiske tydning
12 tirsdage á 2,5 time.
Forudsætning: Kendskab til det
astrologiske grundstof.
Nærmere oplysninger og tilmelding:
John Finding
Johnf1941@outlook.com
mobil: 2016 1452
Pris: 2.650,00 kr.
Fredag 19/2
kl. 19.00-22.00
Lør-søn 20-21/2
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.

Brug gerne vores facebook side til
dine arrangementer

Tirsdag den 2. februar kl. 18.30
Astrologikursus
Der undervises i den udviklingsorien-

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.

ANNONCER I HOROSKOPET
Naturlig hjælp til din sundhed
Forhandles af Matas og helsekost
samt netbutik www.human-balance.dk

Trifalla
Styrker fordøjelsen og sikrer regelmæssig
afføring. Naturlige antioxidanter styrker
immunforsvaret og beskytter celler og
organer. Modvirker oppustethed samt
både hård og tynd mave.

Trifalla SPECIAL
Modvirker hård og træg mave samt
neutraliserer luftdannelse i tarmen.

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

Se mere på human-balance.dk

Clairvoyance / Charlottenlund

Raphaels Ephemeride
2021
Den uundværlige efemeride

Har du brug for et kærligt skub?
Lyset er der altid, selv når udfordringerne overskygger
Kontakt clairvoyant, medie og
healer Inga Larsen

Pris 129,- kr. + evt. porto
Den kan bestilles på www.astrologi.dk

Ring 41 43 98 51
ingalarsen1007@hotmail.com

Udkommer hver måned
Spændende læsning om astrologi og horoskoper
www.stjernerne.dk
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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.
s Telefonkonsultation, coaching, kurser og foredrag
s 1-årig uddannelse i drømmetydning
drømmetydning for
for dig,
dig, som
som vil
vil bruge
bruge
det professionelt, eller til personlig og spirituel udvikling
s Forfatter til bogen “Drømmenes Kraft” (Sphinx forlag)

mail@hellehewau.com

Mirza Mølgaard
29 års erfaring
SAB-certificeret
Mirza Mølgaard s tlf. 46 15 16 48 s www.mirza-molgaard.dk

Læs referencer på www.mortenkrabbe.dk

AYURVEDA
X CBT
X HEALING
X MASSAGE

Prøv
pulsdiagnose

X

Et redskab til kost,
livsstil, fysiske,
psykiske og åndelige
problematikker

Netbutik med
stort udvalg i
Ayurvediske
produkter

Personlig
henvendelse på
tlf. 40 74 74 67

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

Clairvoyanceskolen

ASTROLOGISAMTALE
Bliv klogere på hvordan du kan udfolde 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.

w w w. l y s e t s k i l d e . d k

SKOLE FOR BEVIDSTHEDS ASTROLOGI

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

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
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Hold 1. start tirsdag 26. januar 2021 – kl 17-20
Hold 2. start lørdag 30. januar 2021 – kl 10-14
Vindingevej 35, 2700 Brønshøj
Tilmelding på 9383 0360 eller mail: ccrs@resen.dk

www.camille-cecillie-resen-steenstrup.dk

Abonnér på Astrologimagasinet
HOROSKOPET
... og få nyhederne før de sker
Årsabonnement 299,- kr.
AstrologiHuset . Teglværksgade 37
Tlf . 3645 0545
2100 Kbh. Ø . www.astrologi.dk
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ASTROPEUTEN

LARS THOR SMITH

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 på 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

ENGLE · TAROT · ORAKEL · TERNINGER
Vi fører stort set alle engle-, tarot- og orakelkort på dansk

Fantastiske
terninger
giver dig svar – og
du lærer samtidig
astrologi

ALLE
T
OH-KOR U
FØRES N

Brug astroterningerne som orakeleller tarotkort
Med dansk manual

Astrologisk Boghandel og astroshoppen: www.astrologi.dk
SKANDINAVIENS STØRSTE BOGHANDEL INDENFOR ASTROLOGI
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FOR FØRSTE GANG I NORDEUROPA

Tarotkalender
Ugeplanner for 2021

Tarotkalender
Ugeplanner for 2021

Tarotkalenderen er skrevet af
Kirstine Hedrup og krydret – i
ordets bedste forstand - med de
smukkeste Art Nouveau inspirerede illustrationer af kunstneren
Robin Haslund Buch.

Så har du brug for den ﬂotteste
kalender for 2021, til dig selv
eller til gave, så bestil den nu.

Denne luksuriøse kalender indeholder:

Kirstine Hedrup
Robin Haslund Buch

• 52 ugentlige tarotoplæg, lagt med
Rider Waite tarotkort
• Over 50 smukke illustrationer, deriblandt stjernetegnene
• 240 sider
• Hardback med guldtryk
• Bogmærkesnor i guld
• Tider for ny- og fuldmåne for 2021-22
• God plads til notater - kan bruges som
dagbog
240 sider. Indbundet. Kun 199 kr.
Forlaget Galaxen

AstrologiHuset . Teglværksgade 37 . 2100 Kbh. Ø . Tlf. 3645 0545 . www.astrologi.dk/shop

250 kr.

280 kr.
225 kr.
Alle Horoskopets 42 grundsymboler psykologisk og billedrigt tydet

160 kr.
180 kr.
Tydningsmetoder

180 kr.
350 kr.
Tydningens baggrund

280 kr.

168 kr.
125 kr.
Tydningsprincipper

CLAUS HOULBERG’S 10 BØGER OM ASTROLOGI. KØB DEM HOS www.astrologi.dk
40
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SKANDINAVIENS STØRSTE BOGHANDEL INDEN FOR ASTROLOGI

AstrologiHusets
Boghandel
En verden af inspiration.
Besøg Danmarks hyggeligste
boghandel og se på det
spændende udvalg eller kontakt
os efter det, du søger

l Bøger

l Religiøse statuer

l Cd

l Bekymringsdukker

l Dvd

l Englekort
l Tarotkort
l Ikoner

l Buddhaer

l Penduler

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

AstrologiHuset . Teglværksgade 37, 4.th. 2100 Kbh. Ø Tlf. 36 45 05 45 astrologi@astrologi.dk ww.astrologi.dk
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Redigeret af Leif Brammer

ALLE BØGERNE KAN KØBES I ASTROLOGIHUSET
personers horoskoper til
belysning af bogens emner, og et appendiks er viet til betydningen af Månens aspekter til Jupiter.
Bogen giver med andre
ord stof til langvarig fordybelse i Månens indflydelse på den enkeltes liv,
om det nu er ens eget eller fx en klients. Det er
spændende læsning.
- Aase Kærgaard FAS

Månefaseastrologi
Lars Thor Smith
149 sider, 199,00 kr.
Museum Astrologicum
Livet på Jorden er i høj
grad påvirket af Månens
faser, og i astrologien er vi
vant til at være opmærksomme på, hvornår der er
fuldmåne og måske også
nymåne. Men her har vi
en bog, der går langt mere i dybden med emnet.
Bogen bygger bl.a. på Dane Rudhyars inddeling af
Månens rytmer i 8 faser,
og den beskriver, hvordan
disse faser påvirker menneskers psyke.
I sit forord opfordrer
Lars Thor Smith læseren
til selv at ’tænke, føle og
handle’ bogen færdig ved
at følge månefasernes
virkninger i sit eget liv.
På den måde kan man
bringe sig bedre i harmoni med de energier, der er
på spil.
Vi får en grundig gennemgang af Månens færden både astronomisk og
astrologisk. Et kapitel beskriver den særlige tydningsteknik, der bygger
på nymånehoroskopet før
fødslen. Et andet kapitel
er viet til en gennemgang
af Månen i hvert tegn.
Undervejs får vi en række eksempler på kendte

Astrologikon
Ved Claus Houlberg
267 sider, 375,00 kr.
Astrologisk selskab
Astrologikon blev oprindeligt udgivet som et
elektronisk tidsskrift for
Astrologisk Selskabs medlemmer, men der blev dog
senere åbnet op for, at alle kunne læse artiklerne.
Formålet med tidsskriftet
var at skabe et fagligt forum, hvor astrologer kunne afprøve deres idéer og
udveksle astrologiske erfaringer.
De tre første årgange
2012-2014 af dette elektroniske tidsskrift (19
numre/60 artikler) er nu
udgivet i bogform.. Artiklerne er primært skrevet
af Claus Houlberg, og
astrologen Aase Kærgaard har bidraget med
oversættelse af en række
spændende udenlandske
artikler.
Emnerne i artikler favner bredt - lige fra historisk, klassisk til esoterisk
astrologi. De nye planeters herskerskab, aspekttyper, planeternes klassiske herskerskab, strålelære, zodiakken, filosofi for
blot at nævne nogle af
emnerne.
Bogen er en lille perle
som varmt kan anbefales
til astrologer på alle niveauer.
- Benja Frederiksen

Bevidst helbredelse
Teresa Thaning
166 sider, 249,95 kr., indb.
Sacred Books
Teresa Thanings nyeste
bog er hendes tredje, og
den er ganske enkelt en
guldgrube af visdom, erfaring, indlevelse og faktuel viden. Den er uvurderlig og burde indgå
som fast pensum på lægestudiet – eller gerne på et
nyoprettet spirituelt fakultet på universitetet.
Nå, det må nok vente en
rum tid. I mellemtiden er
der grund til at glæde sig.
Bogen bibringer læseren
en oplevelse af de sjældne. Teresa Thaning er
yderst indsigtsfuld og har
en særlig formidlingsevne, som er baseret på en
viden, der må være opsamlet gennem et væld af
inkarnationer. Eller måske
er hun blot et dygtigt medium, der er god til at
stikke sugerøret op i den
store, kosmiske container
og formidle tingene videre til os læsere.
Med denne bog slår TT
bro mellem det fysiske og
det ikke-fysiske plan. Den
har al den viden, der skal
til for at få et bedre - og
dermed sundere - liv. Den
kan læses igen og igen –
og stadig formidle ny viden og oplevelse. Mellem
linjerne får man en forstå-

else af, hvad livets substans er, og hvad der er
meningen med det. Kort
sagt bliver man glad i låget af læsningen, og så
snart man har den i hånden, kan man mærke den
gode energi.
Jeg mærkede straks bogens gode energi, da jeg
hentede bogen den første
dag i oktober. To af bøgerne blev straks taget fra
– en til at ligge fast på mit
natbord og et jomfrueligt
eksemplar til boghylden.
Så er der noget ved at være anmelder og boghandler – og at leve - Tak for
oplevelsen!
Den medicinske seers
guide til udrensning
Anthony William
550 sider, 399,95 kr.,
Borgen
Så er der igen en ny bog i
den solide serie fra ’Den
medicinske seer’. Forfatteren beskriver i denne mursten af en grundbog udrensning som et væsentligt redskab til at beskytte
os selv, når det ellers sker
på den rette måde. Bogen
har samlet al viden og
indsigt, og forfatteren
gennemgår den såkaldte
3-6-9-udrensning, som findes i tre variationer. Han
beskriver også udrensning
af mikrober og tungmetaller, morgenudrensning
og udrensning ved hjælp
af monodiæt.
Forfatteren gennemgår
årsagerne til over 200
symptomer og lidelser
med en guide til de kosttilskud og doseringer, der
kan føjes til udrensningen
– meget brugbart og en
håndbog i sig selv.
Som læser finder man
ud af, hvad der er den rigtige diæt for én, og der
serveres her 75 lækre opskrifter, der hjælper os til
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at komme igennem udrensning på bedste vis. Der er
både vigtige påbud og forbud i processen. Han beskriver sin version af sandheden om den periodiske faste og mikrobiomets betydning, skjulte giftstoffer,
tungmetaller, problematiske fødevarer og udrensning af vira samt sin viden
om æg, mejeriprodukter,
gluten, fiskeolie og koffein.
Desuden kommer han ind
på den spirituelle side af
udrensningsprocessen. Et
brag af en bog.
https://astrologi.dk/shop/de
n-medicinske-seers-guidetil-undrensning-anthonywilliam/

Jesus og den kvindelige
visdom
Hans Lyngsgaard
200 sider, 299,95 kr.
Borgen
I bogen begiver forfatteren
Hans Lyngsgaard sig ud på
sin tredje pilgrimsrejse –
denne gang guidet af Jesus.
Forfatteren besøger en
række hellige steder i Israel
– der hvor Jesus og hans disciple har vandret. Lyngsgaard gør dog opmærksom
på, at bogen ikke er et produkt af en enkelt rejse, men
derimod baseret på flere
vandringer.
Som altid er det en forunderlig rejse i kombination
af det jordiske og det åndelige, krydret med en masse historiske fakta. Rejsen
tager udgangspunkt i Hermonbjerget og senere
vandrer Lyngsgaard sydpå
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langs Genesareth sø og videre langs Jordanfloden.
Det er en strabadserende
vandring, hvor man som læser får indblik i, at det ikke
altid er så ligetil at følge sin
indre stemme. Flere gange
kommer forfatteren på afveje på grund af sin egenvilje.
Undervejs på vandringen
gennem det israelske landskab møder Lyngsgaard også sine tidligere guider Jomfru Maria og Johannes samt
Maria Magdalena og mange andre bibelske personer.
Fantasi eller virkelighed?
Det er selvfølgelig op til læseren selv at bedømme,
men bogen er så velskrevet
og inspirerende, at man
som læser selv får lyst til at
tage vandrestøvlerne på og
begive sig af sted mod Hermonbjerget.
Har man læst Lyngsgaards to tidligere pilgrimsbeskrivelser – Mariavejen og
Johannesvejen – kan det
anbefales at man også læser denne bog.
Får du lyst til at vide mere
om forfatteren, kan det anbefales at læse Aase Kjærgaards spændende artikel i
Horoskopet nr. 2/2014.
- Benja Frederiksen
PS. Vi har modtaget to vidt
forskellige anmeldelser på
denne fine bog, så læs gerne videre.
Jesus og den kvindelige
visdom
Hans Lyngsgaard
200 sider, 299,95 kr.
Borgen
Denne bog kan måske for
nogle ses som en rejsebeskrivelse i Galilæa omkring
Genesareth Sø med en afstikker til Karmelbjerget,
der strækker ud mod Middelhavet ved Haifa.
Forfatterens vandring er
meget åndelig og spirituel
med vejledning af Jesus og
hans nærmeste og dermed
også hans mor, Jomfru Maria.
Bogen er en øjenåbner

og viser fremad med de livsværdier, der er brug for i
verden i dag. Disse indsigter
kommer først i sidste del af
bogen og altså i området
omkring
Karmelbjerget.
Det er her, karmeliterordenen stammer fra. Bogen er
fyldt med de ord, som forfatteren oplever som kommende fra Jesus og Maria
og store bibelske profeter
fra den gamle pagt-tid (det
gamle testamente, red.)
som fx Moses og Elias for
blot at nævne nogle få.
Det væsentligste budskab
er, som jeg ser det, at vi alle
er ét og kommer af den
samme Skaber, som er i os
alle, uanset religion, race
og køn. Jesus udtrykte det
sådan, at vi alle er grene på
det samme træ. Og så skal
det lige nævnes, at Karmel
betyder Guds vingård.
I virkeligheden handler
bogen om, at det nu er tiden til at rulle den kvindelige visdom ud over Jorden,
da den blandt andet står
for balance og respekt af
hinanden os mennesker
imellem. Vores tid med primært maskulin energi - eller det som af Jesus omtales
som hjertets hårdhed, er
ved at være omme.
Sidst vil jeg fremhæve, at
forfatteren hører Jesus sige,
at på det spirituelle plan eksisterer tid ikke, og derfor
er både fremtid, nutid og
fortid til stede på samme
tid.
Skåret ind til benet viser
denne bog, at alt er ét - alt
er kærlighed. Måske vil
denne visdom en dag oplyse hele Skaberværket.
Læsning af bogen er
langt mere end en geografisk rejse. Man kan opleve,
at tid og rum ophæves.
Hellige Hjerte essensen
Sabrina Suzanne Jacobsen
200 sider, 297,00 kr.,
Lysporten
Denne spirituelle bog er
kommet til verden som følge af en donation fra Mimi

og Eigil Arnborgs Mindelegat.
Bogen beskriver nogle af
forfatterens oplevelser og
kommunikationer gennem
hjertet med den åndelige
verden og med naturens indre essens. Alle fortællinger
indeholder en fremhævet
visdomsessens, som også er
samlet bagest i bogen. De
kan bruges til kontemplation og meditation.
Bogen er en hjælp til andre til at finde deres egen
individuelle vej og til at gøre det, de kom for at udrette på Jorden. SSJ oplevede
for fem år siden, at der flyttede lysvæsner ind i hendes
hjem i Køge. De insisterede
på, at der skulle skrives en
bog om oplevelserne med
lysets verden. Hun viser, at
der er meget humor og visdom i den åndelige verden,
og at vi kan få hjælp til at
finde den vej, vi er kommet
for at betræde.
Forfatteren beskriver en
række møder med mestre
og engle samt med naturens kræfter.
En meget smuk bog om
en spændende verden.
I spiritismens tjeneste
Marion Dampier-Jeans
150 sider, 249,00 kr.,
Frydenlund
Dette er den femte bog af
MDJ, der er oversat til
dansk. Den handler som de
andre om, at der er mere
mellem himmel og jord,
end man umiddelbart ser.
Forfatteren beretter om,
hvordan man bedst kom-
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mer i kontakt med den åndelige verden, og hvad vi
kan lære af den. MDJ giver
sit personlige bidrag til debatten om det videnskabelige aspekt af spiritismen.
MDJ beskriver de væsentligste danske og engelske
medier gennem tiden, herunder Ejner Nielsen. Hun
beskriver også nogle af
dens største modstandere,
herunder James Randi,
som for et par årtier tilbage udsatte en dusør, hvis
en clairvoyant kunne bestå
en prøve, som han havde
designet, og som var nærmest umuligt at bestå.
Derfor kom han aldrig af
med sin milliondusør. Bogen er interessant for alle,
der arbejder med den åndelige verden.

Sjælens bog
– 52 veje til et meningsfuldt liv
Mark Nepo
288 sider, 299,95 kr.,
Borgen
Sjælens bog indeholder 52
inspirerende tekster til refleksion til hver uge i året,
hvor hvert kapitel afsluttes
med en øvelse. Bogens
tekst minder os om, hvor
heldige vi er at være til.
Der skelnes mellem fysiske
og åndelige fødsler. Sidstnævnte foregår hele livet
igennem. Vi udfolder os
gradvist, modnes spirituelt
og bliver mere og mere
oplyste efterhånden. Der
lægges vægt på de store

storme, vi oplever i livet,
og som er væsentlige i forhold til, at vi åbner os op
for nye dimensioner.
Klargør kroppen til
graviditet
Læge Charlotte Bech
320 sider, 299,95 kr.
Muusmann
Bogens undertitel lyder:
’10 naturlige trin til at
få et sundere barn – også
for mænd’. Der er tale om
en fortrinlig bog som ikke
blot handler om at blive
gravid, men også om at få
et sundere barn. Som med
al anden træning skal man
starte i god tid, så man
klargør kroppen til den forestående graviditet og
fødsel. Her anbefales 10
trin, som handler om alt
fra forkælelse til et stressfrit og et kemifrit liv, rent
vand og solskin, komfortabel motion, lækker mad
og drikke, optimale kosttilskud, yoga, meditation,
massage, kurophold, dufte, lys og musik. Man kan
kort sagt læse alt det, som
mange først finder ud af
lang tid efter fødslen. Der
er rigtig meget, man selv
kan gøre ved hjælp af bogens klargøringsprogram.
Trinene er ikke en behandling for barnløshed eller
infertilitet, men et program til at optimere den
generelle sundhed, der giver et sundere barn, og
hvor sundheden får mulighed for at holde hele livet.
Tænk som en munk
Find fred og mening hver
dag
Jay Shetty
356 sider, 299,95 kr.
Borgen
Forfatteren er en forhenværende munk, og bogen
er summen af de erfaringer, han gjorde sig, dengang han stod af ræset for
at blive munk i Indien. Her
levede han et simpelt liv
med meditation og spiri-

tualitet. Under opholdet
indså han, at man ikke behøver at være munk for at
tænke som én.
Bogen har tre hovedafsnit, der handler om at give slip, at vokse som menneske samt at være givende overfor andre mennesker.

den. Jim Lyngvild beskriver, hvordan fortidens
konger og dronninger så
ud, hvilket tøj de gik i og
hvilke ædelstene og magtsymboler de brugte. Han
gør det let at følge kongerækken fra begyndelsen
og op til vor tid. Bogen indeholder ikke noget om
astrologi, men kan bruges
som forlæg til en bog om
Renæssancens tid, konger
og mestre, der er under
produktion fra Astrologisk
Museums Forlag. Der er
virkelig noget at stræbe
efter og leve op til her.
BØRNEBOG
Milla og Anton og
Tanke-Banke-knapperne
Rikkestasja Johannsen
68 sider, 129,95 kr., indb.
Muusmann

Danmarks konger og
dronninger
– fra Gorm den Gamle
til Margrethe II
Jim Lyngvild
254 sider, 399,00 kr.,
Frydenlund
Dette er en kunstnerisk og
håndværksmæssige kraftpræstation af de helt store. Der er tale om et udstyrsstykke over et overflødighedshorn i en vildt
smuk bog, som er indbundet i storformat og med et
væld af modelbilleder. Det
er utroligt, at prisen har
kunnet holdes på kun
399,00 kr. Der er tale om
modelfotos for alle konger
og dronninger fra Gorm
den Gamle til Margrethe
II. Der har været en masse
research i forbindelse med
denne smukke udgivelse,
som har fokus på den
royale påklædning og de
væsentligste facts om de
enkelte konger og dronninger.
Det er en bog, der er så
lækker at have i hånden,
og som samtidig kan bruges som opslagsværk om
det ældste monarki i ver-

Så kom bogen om tankefeltterapi for børn, men
som også er meget givende for forældre. Den bringer øvelser, der styrker
børn i at klare svære følelser og andre udfordringer.
Anton synes det er svært
at læse – faktisk så svært,
at han godt kan blive lidt
ked af det. Men så er det
jo godt, at Milla kan lære
ham Tanke-Banke. Hun siger, at alle har en Bliv-godtil-alting-knap, som man
kan bruge, når noget er
svært, eller man bliver ked
af det. Den knap beskrives
fint i bogen, og bruger
man den, VIL det sandsynligvis hjælpe til at tackle
udfordringerne bedre.
Forfatteren beskriver også,
hvor tankefeltterapi virker
og bringer naturligvis opskriften på Tanke-Banke.
Den virkelig fine bog henvender sig også til de voksne, bl.a. om videnskabelige undersøgelser i tankefeltterapi.
https://astrologi.dk/shop/m
illa-og-anton-og-tankebanke-knapperne-rikkestasja-solviig-isolde-johannsen/
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Personlige eventyrbøger

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

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

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

l Et billede af barnet indsat i bogen – 59 kr.

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

Tilvalg:

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

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