
MAGASINET OM ASTROLOGI 

HOROSKOPET

DAGLIGE HOROSKOPER KVARTALSHOROSKOPER FÅ NYHEDERNE FØR DE SKER 

ANALYSE AF CORONAKRISEN

N R . 2 · 2 0 2 1 · K R . 7 5 , 0 0

ANJA STEENSIG:
DEPRESSIONEN 
ÅBNEDE MINE ØJNE

SHERIFFEN FRA 
VANGEDE:
DAN TURÈLL 75 ÅR

LØVENS HULE - 
NU MED ASTROLOGI



Astrologimagasinet HOROSKOPET. ISSN 1397–2863. Oplag: 2.800 ekspl. �Udgiver: Forlaget Galaxen, Astrologi-
 Huset. Teglværksgade 37, 4th., 2100 København Ø. Telefon: 36 45 05 45. www.astrologi.dk. horoskop@
astrologi.dk. Reg.nr. 3679, konto: 1057 8590. Redaktion: Karl Aage Jensen (ansvarsh.), Aase Kærgaard, Elena 

Jacobsen, John Finding, Lykke Larsen, Benja Frederiksen og Leif Brammer. Grafisk design: zentens. Tryk: KLS Pureprint A/S. Annoncer: 
tlf. 36 45 05 45. Distribution: Bladkompagniet. Abonnement: 1/1 år kr. 299,- + evt. udlandsgebyr 100 kr. Abonnementsperiode: 1/1 år: 1/1–31/12
2021.�HOROSKOPET udkommer fire gange årligt. Eftertryk uden skriftlig tilladelse er forbudt. Artiklerne udtrykker forfatterens og ikke altid re-
daktionens holdninger. Forsidefoto: Privat.

r e
da

kt
io
ne

lt
H
O
R
O
S
K
O
P
E
T
 
•
 
N
R
.
2
 
•
 
2
0
2
1

Foråret 
– stadig i Coronaens tegn, men…

Så er vi i gang med det andet år, hvor Corona-epi-
demien raser. Det påvirker naturligvis også den
astrologiske verden og dermed livets gang her i
Astrologihuset. Vi har en stigning i konsultationer
over telefonen og stor succes med shoppen, som næ-
sten har fordoblet sin årsomsætning. På trods af
denne succes har det dog ikke kunnet dække tabe-
ne på Husets andre aktiviteter. 

Den største succes i shoppen har været nyskabelsen
af en tarotkalender. Den blev totalt udsolgt, så vi
skal derfor til næste år trykke dobbelt så mange.
Krisen falder mest i udlejningsdelen, hvor der har
været en kæmpe nedgang i antallet af kurser, fore-
drag, caféaftner mv. 

Indtil videre har vi ikke kunnet få andel i regerin-
gens hjælpepakker, men vi vil forsøge igen i løbet af
foråret. Vi er dog stolte af, at vi – på trods af kri-
sen – har kunnet klare os igennem den.

Hele året har vi leveret daglige horoskoper til BT’s
hjemmeside, og i januar bragte BT vores årshoro-
skoper sammen med en artikel om året, der gik.
Her undrede journalisten sig meget over, at astrolo-
gien ikke havde forudset Coronakrisen. Jeg måtte
forklare, at det gjorde vi allerede i 2010-11, hvor epi-
og pandemiplaneten Neptun gik ind i sit eget tegn,
Fiskene. Her befinder den sig indtil 2023/24 – hvor
den skifter til Vædderens tegn. Det havde jeg dog
glemt alt om i mellemtiden, og det vakte blot end-
nu større undren hos journalisten, for – som han
sagde i telefonen – er den periode jo næsten gået, og
det ville jo blot gøre det endnu nemmere at forud-
sige. 

Hvad angår ungdommens stigende interesse for
astrologi, må man nok konkludere, at den mest er
knyttet til nettet. I hvert fald er det kun ganske få
unge klienter, der bestiller horoskoper, måske på
grund af prisen på en konsultation. Derfor har vi
nu indført en ungdoms- og studenterrabat på 30%.
I år fejrer vi Dan Turèlls 75-års fødselsdag, og i den

anledning har Turèll-kenderen, Lars Thor Smith,
lavet en spændende artikel om Dan Turèlls person
og forfatterskabet i astrologisk belysning.

Vi har et portræt af den kendte tv-personlighed,
Anja Steensig af Aase Kærgaard. Anja Steensig la-
vede i 2011 en u-vending i livet og har siden bevæ-
get sig mere og mere i åndelig retning. 
AS er et godt eksempel på den astrologiske forsk-

ning, der siger, at alle de bevægelige tegn er udfor-
dret allerede fra 2011, hvor Neptun gik i i Fiskene
– uanset fødselsdagen. AS er et særligt godt eksem-
pel, da hun har Fiskene på AC.

Vi gennemgår også det nuværende persongalleri fra
tv-serien 'Løvens hule', hvor der er i 2020 kom nyt
blod til. Hvem har mon størst chance for at gøre en
god investering – vi ser på de medvirkendes og se-
riens horoskoper. Denne artikel er den første i en
serie, hvor vi følger udsendelserne astrologisk og
bringer horoskopet på en virksomhed, der har mar-
keret sig i den pågældende periode. 

Vi byder derudover bl.a. på artikler om Tarot og
Kabbala, AC i Vandbæreren, uddybning af urhoro-
skopet og Rigets Tilstand. Og selvfølgelig alle de fa-
ste rubrikker med light-horoskoper, kvartalshoro-
skoper samt daglige aspekter lige til at tage ud og
gemme på natbordet. 

Til de interesserede har Holger Stavnsbjerg fordy-
bet sig i Coronakrisen, og det er der kommet en
lang og spændende artikel ud af.

Læs også de fine anmeldelser af nye bøger, som kan
købes i vores shop https://astrologi.dk/shop/

Velkommen til endnu et spændende nummer af 
Horoskopet.

Af Karl Aage Jensen
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Humoroskopet Af Karl Aage Jensen

Venstres gamle slogan 
– og det nye
Det gamle slogan lyder: Venstre ved
du, hvor du har, men Gud ved hvor-
når? Vi skal nok vække jer, når vi
har fundet ud af det. Det bliver nok
lidt af en opvågnen, ser det ud til. 

Årets humor fra Ugebrevet
Hvordan kan man kalde regerin-
gens håndtering af minksagen?
– Minkey Business, naturligvis.

Det engelske kongehus
Den ene efter den anden i det en-
gelske kongehus forlader mere eller
mindre frivilligt det royale liv - men
Elizabeth, hun bliver siddende!
- Ja, og det er da ikke så under-

ligt!
- Hvorfor kan du være så sikker på

det?
- Jo, hun er født i Tyrens tegn - og

så hverken flytter eller rykker man
sig. Men sidder, til man bliver båret
ud - og selv om hun forsøger at flyt-
te sig, sker det så langsomt, at in-
gen bemærker det.
- I Tyrens tegn, siger du? Ha, så

har jeg det nye kælenavn parat til
hende.
- Nå, hvad er så det?
- Sitting Bull.

Fødeafdelingen på Riget
Denne afdeling har været genstand
for en veritabel flugt af ansatte. De
kan ikke længere udholde forhol-

dene på afdelingen og flygter til
hospitaler uden for København.  
De har ikke engang tid til frokost-

pauser, og begrebet fødeafdeling
giver derfor slet ingen mening, for
de har jo så ikke tid til at indtage
føde. Nu har de også nedlagt gan-
gen, der fører hen til kantinen. Den
var de ellers begyndt spøgefuldt at
kalde for fødegangen, da den førte
hen til det sted, hvor føden var. De
følte sig også efterhånden som ka-
nonføde, selv om de hellere ville ha-
ve kaninføde. 
Nu har de ydermere ansøgt om at

blive flyttet fra sundhedsministeriet
til føde(vare)ministeriet. Så bliver
det ikke værre!

Og så var der den om…
… soldaten, der havde glemt sit ge-
vær til eksercitsen og blev mødt
med denne bemærkning fra ober-
sten:
- Er De ikke klar over, 66, at en

soldat uden gevær kan sidestilles
med en jordemoder uden jord?
Husk derfor altid geværet. De må
maksimalt glemme det én gang
hvert fjerde år!
- Hvorfor lige hvert fjerde år?

spurgte soldaten, hvortil obersten
svarede:
- Fordi det svarer til een gang i

hvert skud-år. Få så fat i det gevær,
66!

Borgmesteren i Hårlev
Det er det velkendte fænomen, at
nogle samfundsspidser tager loven i
egen hånd, når det gælder. Det se-
neste eksempel er borgmester Gun-
nar Hårfager i Hårlev Kommune,
som har fremsat forslag om, at hans
frisør kan holde åbent en dag om
måneden, så han kan få sin hår-
pragt ordnet.
- For som han siger: Frisøren kan

jo bare lukke lige efter mig, så er
skaden ikke så hår.  

Dansk Sproglevn
Nu er der kommet en opdateret ud-
gave med mange nye danske ord
fra Dansk Sproglevn, og de fleste er
relateret til coronaen og lidt til 
sexismen. Men det mest oplagte
ord af alle er slet ikke kommet med.
- Nå, hvad kan det mon være for

et ord?
- Det er naturligvis coronalsex.
- Nå ja, det har du da ret i. Bro-

strøm har jo selv sagt, at sex er
sundt, og det skal man endelig dyr-
ke på fulde omdrejninger. Det er
den rene ordgasme i denne tid, må
man sige. 

mM
Hr. Jomfru
Forleden ringede jeg til min layou-
ter, som er Jomfru.
- Goddag hr. Jomfru.
- Goddag hr. Fisk.
- Hvordan kan du egentlig være

både hr. og fru, er du da herma(n)
frudit?
- Du mener nok hermafrodit - men
nej da, jeg har bare coronahår, skal
vi lege frisør? Og sådan fik vi ondu-
leret Jomfruen og klippet Fisken. 
- Den er måske så blevet til klip-

fisken?
- Det kan man godt sige, men ved

du måske, hvorfor fisk ingen hår
har?
- Det er nok, fordi de har så man-

ge skæl…



Astrologisk Selskab
Foredrag, cafeer og astrologisk 
meditation
Følg med på opslagstavlen i Astro-
logiHuset og på hjemmesiden:
www.astrologiskselskab.dk

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

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

April

Fredag 23/4
kl. 19.00-22.00
Lør-søn 24-25/4
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: 2.500 kr.

Lørdag den 24. april kl. 10.00 
til 16.00
Temadag: Månen i tegn og huse
Jeg gennemgår Månen i tegn og hu-
se, dels ud fra lærebøgernes version,
dels ud fra min erfaring med horo-
skoper gennem mange år.
Deltagerne får også tolket Månen i
deres eget horoskop.
Tilmelding til: John Finding
Johnf1941@outlook.com eller mobil
20161452
Pris: 550,00 kr.

Maj

Fredag 28/5
kl. 19.00-22.00
Lør-søn 29-30/5
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 forudsætninger.
Alle kan være med.
Der undervises efter den oprindelige
Japanske metode.
Arr: Reikimester Myanne Luxn
www.originalreiki.dk
mamathine@gmail.com
Pris: 2.500 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 3645 0545 – mail: inger@astrologi.dk – www.astrologi.dk

ASTROLOGIHUSETS  AKTIVITETSLISTE
2.  KVARTAL 2021
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HUMAN BALANCE Aps · Tlf. 40 74 74 67 · mail: info@human-balance.dk 

Se mere på human-balance.dk

Naturlig hjælp til din sundhed

Forhandles af M
atas og helsekost

sam
t netbutik w

w
w

.hum
an-balance.dk

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

Trifalla

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

ANNONCER I HOROSKOPET

Udkommer hver måned
Spændende læsning om astrologi og horoskoper
www.stjernerne.dk

       

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

MAGASINET OM ASTROLOGI 

HOROSKOPET

DAGLIGE HOROSKOPER KVARTALSHOROSKOPER FÅ NYHEDERNE FØR DE SKER 
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LØVENS HULE - 
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2         

Få HOROSKOPET for halv pris for hele år
2021 til kun 149 kr.

www.astrologi.dk 
Ring tlf. 3645 0545 eller mail: 

karl@astrologi.dk

TILBUD
1/2

PRIS
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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

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

A S T R O L O G I S K   M U S E U M

Ordinær 
generalforsamling
Fredag den 10. april 2021 kl. 16.00

i AstrologiHuset
Teglværksgade 37, 4.th., 2100 Kbh. Ø

Dagsorden i henhold til vedtægterne,
som ses her: www.asmu.dk

Eventuelle forslag sendes til karl@astrologi.dk

Generalforsamlingen vil blive afholdt iht. gældende
corona-restriktioner
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ANNONCER  I  HOROSKOPET

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

ASTROPEUTEN

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 

L A R S  T H O R  S M I T H
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ANNONCER  I  HOROSKOPET

Kinesisk astrologi 
og dit kinesiske horoskop for
2021 frem til februar 2022

Det kinesiske nytår var i år i februar. Derfor 
går det næste kinesiske år frem til februar 2022.
Læs om dit kinesiske horoskop og find både dit 
kinesiske tegn og din kinesiske Ascendant.

84 sider i farver. Pris: 149 kr.
Udgivet af Forlaget Galaxen

AstrologiHusets Boghandel
Teglværksgade 37.4.th
2100 København Ø
Tlf. 3645 0545
www.astrologi.dk/shop
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ANNONCER  I  HOROSKOPET

AstrologiHusets 
Boghandel
En verden af inspiration.

Besøg Danmarks hyggeligste
boghandel og se på det 

spændende udvalg eller kontakt 
os 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



NMELDELSER Redigeret af Leif Brammer

ALLE BØGERNE KAN KØBES I  ASTROLOGIHUSET
A

En astrolog undersøger
MORD
Barbara Hunt Watters
179 sider, 160.- kr.
Akademeia Astrologica

Når man ved lidt om, hvad
et horoskop kan vise, får
man let den tanke, at man
må kunne bruge astrologien
til at opklare forbrydelser.
Mon der findes særlige ’for-
bryderhoroskoper’? For at
udforske dette satte den
amerikanske astrolog Bar-
bara Hunt Watters sig for at
analysere horoskoperne for
seks seriemordere. Hendes
bog udkom første gang i
1969.
Barbara Hunt Watters

var først en kendt forfat-
terinde, astrologien kom
til sent i hendes liv. Beskri-
velsen af de seks forbryde-
re har da også nærmest ka-
rakter af små noveller, un-
derholdende og oplysen-
de. Samtidig får den astro-
logisk interesserede læser
lejlighed til at stifte be-
kendtskab med en astrolo-
gisk metode, der nærmest
er ukendt i Danmark. Da
forbrydernes fødselstids-
punkt ikke er kendt, brug-
te hun det såkaldte John-
droe lokationshoroskop.
Her opstilles horoskopet
med udgangspunkt i loka-
liteten, her det sted, hvor
mordene blev begået. Bar-
bara Hunt Watters gør selv
opmærksom på, at denne

type horoskop er mere
upersonligt, og særlig eg-
net til personer, der har
haft en stor påvirkning af
deres omgivelser.
Specielt spændende er

det afsluttende kapitel
med titlen: Hvem var Jack
the Ripper? Her udfoldes
analysen af Johndroe ho-
roskopet for det første
mord. Det giver god mulig-
hed for at lære metoden at
kende. Og hun giver fak-
tisk et astrologisk velbe-
grundet bud på, hvem Jack
the Ripper var.
Der er tale om en vel-

skrevet bog, og også en
smuk bog med stift bind
og klar og tydelig skrift.

A Critical Introduction
to Psychological 
Astrology
Kyösti Tarvainen & Raimo
Nikula
170 sider, 199,00 kr. 
Kindle Direct Publishing
Edition

Bogen bærer undertitlen:
‘With Scientific Backing’. En
professor i systemanalyse og
en erfaren astrolog har her
slået sig sammen for at præ-
sentere den psykologiske
astrologi i en form, der er til-
gængelig for enhver, også
folk uden forhåndskendskab
til astro logi.
De er begge overbevist

om, at den psykologiske
astrologi kan give værdi-

fuld information til at for-
stå sig selv og til at have
tolerance over for andre.
Indledningsvis opfordrer

de læseren til at gennem-
føre en lille test, som kan
give et billede af, hvordan
astrologien virker. Man
skal sammenligne nogle
sæt af billeder, hvor det
ene sæt har en stærk Sol,
det andet en stærk Måne.
Man skal så gætte, hvem
der har hvad. Man kan på
den måde få et indtryk af,
hvor forskelligt det kan
udarte sig, når man kun ser
på en enkelt astrologisk
faktor. 
Dernæst opstilles syv te-

ser om, hvordan astrologi-
en fungerer. De er alle cita-
ter af autoriteter, der kri-
tisk har undersøgt astrolo-
gien.
Hovedparten af bogen

er derefter en gennem-
gang af de astrologiske
grundbegreber. Der er der-
udover afsnit om tolkning
og synastri, transitter, Må-
nens faser, midtpunkter
m.m.
Der er kort sagt tale om

en bog, der giver en klar
og let tilgængelig præsen-
tation af astrologien, sam-
tidig med, at den også har
noget at byde på til mere
erfarne astrologer. Sproget
er engelsk, men den byg-
ger på både tyske og en-
gelske kilder.

Aase Kærgaard FAS 

Nobelprisen i litteratur
i 2018: 
Den fortabte sjæl
Olga Tokarczuk og 
Joanna Concejo
52 sider, 300,00 kr. (indb.)
Batzer

Der er gode nyheder til 
alle Tokarczuk-elskere med
denne perle af en billedbog
for voksne. Bogen 
bærer titlen Den fortabte 
sjæl. Der er tale om en bil-

ledbog på kun 52 sider – 
og temaet er det enkle: Sæt
dig ned og vent på din sjæl!
Denne billedbog for voksne
udgør den perfekte coro-
nalæsning. Den er pragt-
fuldt illustreret af Joanna
Concejo. Bogen har stor
værdi i al sin lidenhed, både
æstetisk og eksistentielt.
Den rammer i al sin griben-
de enkelhed noget helt cen-
tralt i mennesket og den
stressede hverdag, hvor det
er en udfordring at være i
kontakt med sig selv – det vil
sige med sjælen. Vi er kort
sagt i konflikt med naturen,
som vi er en del af – dette er
den velkendte pointer fra
Tokarczuks forfatterskab,
og det udgør nærmest en
genre for sig selv. Det var
denne originalitet, som bi-
bragte Tokarczuk 
Den perfekte coronalæs-

ning.
Læs også artiklen om To-

karzcuks liv, levned og ho-
roskop i Horoskopet nr.
3/20.

Kvartlivskrise på 
Caminoen
Simone Jespersen
216 sider, 249,95 kr. (indb.)
Muusmann forlag

Denne bog handler om at
turde tage springet og gå 
op imod ens egen angst 
og andres forventninger.
Det er en fantastisk beret-
ning om en eventyrlig van
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dringsrejse ud i det ukend-
te, hvor man ikke kender sel-
ve vejen – kun målet. Det er
en dagbogsskrivelse med
billeder, som beretter om li-
vet på Caminoen. 
Simone Jespersen fortæl-

ler åbenhjertigt og ærligt
om den krise, hun møder
som 24-årig med det essen-
tielle spørgsmål: ’Hvad vil
jeg egentlig med mit liv? I
sin søgning efter svar be-
slutter hun i 2018 at tage
springet – siger sit gode og
trygge job op og begiver
sig i ud på en 40 dages pil-
grimsvandring. En vandring
som tager afsæt i Saint-Je-
an Pied de Port i Frankrig
og ned til Santiago de Com-
postela i Spanien.
På rejsen synes tiden at

gå i stå, og tilgangen til li-
vet ændres langsomt for
hver kilometer, hun tilba-
gelægger. Allerede tidligt
på vandringen møder Si-
mone et andet af livets
spørgsmål: ‘Hvorfor får
nogle vabler, og andre ik-
ke?’ Et skønt billede af for-
fatterens vabel med en sy-
tråd trukket igennem – ja,
Caminoen er ikke for sarte
sjæle.  
Vandringen gav dog ikke

svar på alle spørgsmålene,
og Simone konstaterede da
også efter hjemkomsten, at
kvartlivskrisen stadig lever i
hende. Men vandringen
gav hende det frirum, vi al-
le har brug for på et eller
andet tidspunkt i vores liv.
Og måske modet til at gøre
tingene på en anden måde,
end man plejer. 

Efter hvert kapitel er der
nogle praktiske oplysnin-
ger og gode råd. Derfor er
bogen et rigtigt godt op-
slagsværk for en kommen-
de vandrer. 
En meget smuk og læk-

ker layoutet bog med
skønne inspirerende bille-
der. Eneste minus ved bo-
gen er, at den er lidt for
stor og tung til at have
med i rygsækken. 

- Benja Frederiksen

Horoskopets korrektion
og andre skitser
Claus Houlberg
95 sider, 125 kr.
Forlaget Haristios

Med denne bog har vi mu-
lighed for at stifte be-
kendtskab med den tidlige
periode i Claus Houlbergs ar-
bejde med astrologien. Tek-
sterne er fra hans virke i
80’erne. Den skitserede kor-
rektionsmetode er absolut
brugbar i dag, og de øvrige
tekster er oplæg til foredrag
om en række emner, der
var fokus på i Claus Houl-
bergs tanker dengang. 
Dertil kommer, at bogen

rummer en komplet biblio-
grafi over forfatterens tal-
rige artikler fra hele perio-
den fra 1977-2020.
Med denne bog er langt

det meste af Claus Houl-
bergs omfattende bidrag
til astrologiens udvikling i
alle årene tilgængelig for
alle astrologistuderende
og astrologiinteresserede.
Det bliver en kilde til inspi-
ration i lang tid fremover.

Aase Kærgaard

Ansigtslæsning
Fattima Loreen
292 sider, 299,95 kr., (indb.) 
Muusmann Forlag

Undertitlen til bogen lyder:
’Enkle teknikker til at forstå
ansigtets sprog’. Vores ka-
raktertræk. Talenter, styr-
ker, svagheder og ubalancer
kan ses gennem ansigtet.
Alle er vi en slags   ansigts-
læsere, men kun de færreste
kender ansigtets dybere
sprog. Bogen omhandler en
kinesisk teknik til ansigts-
læsning. I Kina har man
brugt læsningen til at stille
diagnoser med efter tao-
istiske principper. Teknik-
ken er også blevet anvendt
som spådomskunst og vej-
ledning i livet. I dag bruges
læsningen i Kina til person-
lig udvikling, diagnostice-
ring, behandling inden for
sundhed samt i traumebe-
handling. Med denne fine
og grundige bog i hånden
kan alle lære den spæn-
dende teknik.

Læg din pote i min
Ditte Young, Lea Nor og
Helle Hoffmann
310 sider, 299,95 kr. (indb.)
Muusmann Forlag

Hunden er det dyr, menne-
sket har den længste hi-
storie tilfælles med. Hun-
den er blevet både en sjæ-
lepartner, et familiemedlem
og en bedste ven, og den er-
statter for nogle en partner
eller et barn. Bogen har til
forma� l at inspirere hunde-
ejere og hjælpe dem til at 

forstå�  hunden pa�  et dybere
plan. Det gælder om at for-
stå sin hund. 
Denne bog giver læseren

mulighed for at udvikle sig
sammen med sin hund.
Forfatteren og de to med-
forfattere gennemga� r de
vigtigste emner for en
hundeejer. Alt fra hundens
anatomiske opbygning, og
hvad den oprindeligt er av-
let til, dens mange kom-
munikationsformer og
hvad den kan holde til i
træningen. Kort sagt alt,
der skal til for at skabe det
bedste hundeliv for ens
hund. Der tages fat på em-
ner som: Hvordan er du i
partnerskab med din
hund, hvordan træner
man ’i boblen’ og dertil
kommer forsta� elsen af
dens personlighedsprofil
og adfærd, som er funda-
mentalt i samværet for at
opna�  en større forbundet-
hed hund og ejer imellem.
Bogen giver læseren konk-
rete og brugbare værktø-
jer. Alt i alt en meget infor-
mativ og god bog. 

Nordens guder
Jim Lyngvild
216 sider, 299,00 kr., indb.)
Frydenlund 

Jim Lyngvild imponerer igen
med en fotobog med led-
sagende tekster om de nor-
diske guder og gudinder.
Teksten er den 100 år gam-
le genfortælling af eddaer
og skjaldeviser af Vilhelm
Grønbech. 
I oktober 2019 kom bo- ‡
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gen om de danske konger
og dronninger – alle por-
trætterne gennem model-
fotos i originale dragter. Så
kom den om vikingerne i ju-
ni 2020, og nu den om de
nordiske guder med et
væld af guddommelige fo-
tos. Det er en gåde, hvor-
dan det er lykkedes at hol-
de udsalgsprisen på kun
299 kr. Bogen er ganske vist
noget mindre end forgæn-
geren, men den er stadig i
storformat og indbundet,
og der er tale om at pragt-
værk med nærmest utallige
fotos af alle guderne i origi-
nale klædedragter. Lyngvild
har naturligvis nogle steder
måttet digte sig frem, men
det er gjort på blændende
vis.  Den ledsagende tekst
er af Vilhelm Grønbech. En
fryd for øjet på alle måder.
Og de er der alle sammen:
Thor, Odin, Sif, Balder, Loke
osv. Vi træder ind i Mid-
gård, Udgård og Asgård og
bliver taget godt ved hån-
den af beskrivelserne. Bo-
gen er for alle, der holder
af de gamle fortællinger og
af Jim Lyngvilds overdådige
fotokunst. 

Wim Hof-Metoden 
Wim Hof 
225 sider, 299,95 kr.
Borgen 

Wim Hof, hollænderen, er
kendt som ’Ismanden’. Bogen
har udgangspunkt i det, for-
fatteren beskriver som hans
bevidste kontrol af det ube-
vidste. Det er dette, der fører
til, at hans legeme kan tåle
ekstrem kulde over længere 

tid, uden at der sker målba-
re udsving i den målte krops-
temperatur. 
Denne form kontrol kan

bruges i forbindelse med fx
vekselbade, hvor et længe-
re varmt brusebad afsluttes
med helt koldt vand i op
mod et par minutter. Dette
tidsrum kan øges gradvist. 
Hans metode indeholder

også åndedrætsøvelser, og
han går videre og arbejder
med sindets kraft. Til sidst
kommer han ind på kærlig-
hedens kraft, som er helt af-
gørende. Muligheden for at
forandre vores liv til det sun-
dere går dermed også igen-
nem det at erkende og
mærke,at vi er lysarbejdere. 
Der er altså tale om fysiske og
mentale øvelser, der kan æn-
dre vores fysiske velvære, og
dermed også det psykiske.
Det er vigtigt at understrege,
at vi ikke behøver at starte
ekstremt, men vi kan tage
små skridt ad gangen. 
Bogen handler om langt

mere end den fysiske krop,
og den viser vej over fore-
slåede øvelser til en dybere
forståelse af en selv som en
helhed af krop og sjæl. Bo-
gen er forsynet med littera-
turhenvisninger, og der er
henvisninger til videnskabe-
lig litteratur og spirituel lit-
teratur, der begge under-
støtter Wim Hof-Metoden.

Selvrefleksion 
Rikke Rose Rasmussen 
112 sider, 149,00 kr.
BoD forlag

Bogen henvender sig mest til
kvinder, skriver forfatteren.

Der er ikke tale om en bog
med løsninger – dem må
man søge i sig selv, efter-
hånden som man læser bo-
gen, der indeholder medita-
tive forslag i de såkaldte vi-
suelle rejser og refleksions-
rejser.
Det handler virkelig om

at kunne mærke sig selv in-
defra, og er man åben over-
for at tage det følelsesmæs-
sige ind – dvs. bruge sin fe-
minine energi – og accepte-
re, at vi ikke skal forstå alt,
så kan man blive klogere på
sig selv.  
Det afgørende er for mig

(som mand) at se, at man
erkender, at der er noget,
der ikke kan måles og vejes
i vores liv, og at det kan gi-
ve lige så meget - eller mere
- end netop det, vi kan måle
og veje. Man må være åben
og give slip på det mere ra-
tionelle tankesæt. Bogen er
baseret på egne erfaringer. 
Som læser kan du finde

roen, livsglæden eller kær-
ligheden/omsorgen til dig
selv og dermed få balance i
livet. Det afgørende er at
være spirituel og nysgerrig,
hvad enten man er mand
eller kvinde. 
Når det er sagt er det rig-

tigt, at bogen vil nå flere
kvinder end mænd – allere-
de af den grund, at der ikke
er nogen Mr. Fix-it-løsnin-
ger. Teksten ledsages af fine
billeder fra naturen, som
har meget udstråling.

Da Laura blev en engel
Lise Hillarius Rønsch
76 sider, 199,00 kr.
Luna

Her er en fortælling om,
hvordan man kan hjælpe sit
barn (barnet, som bogen om-
handler, er 6 år gammel) med
tab af fx en bedste ven. Lunas
bedste veninde dør på en fe-
rierejse. Luna oplever at alt
det, som de har talt om, de
skulle gøre sammen fx at
starte i skolen og fortsætte
med at lege – det er væk.
Hjælpen ligger i at lade bar-
net få lov til at dele sine tan-
ker og følelser og det, barnet
oplever som fx drømme om
hende selv og veninden. Og
også, tror jeg, at lade barnet
have sine følelser og ople-
velser i drømme med den
bedste veninde. Her har Luna
fået at vide, at hendes ven-
inde Anna bliver en engel. 
Luna støttes og hjælpes

også ved, at hverdagen er,
som den plejer. Læren er, at
det drejer sig om at møde
det barn, der er ked af det,
på en måde så der er plads
til ked-af-det-heden og at
lade det stille og roligt gli-
de i baggrunden, som livet
går videre med ny veninde,
og det der ellers sker i fami-
lien. 
Det enkle er ofte det

smukkeste og mest naturli-
ge. Bogen bygger på per-
sonlige erfaringer og virker
meget mere nærværende,
end en rent faglig beskrivel-
se ville gøre det. En god for-
tælling at få inspiration af.

Kinesisk astrologi og dit
kinesiske horoskop for
2021
Karl Aage Jensen
84 sider, 149 kr.
Forlaget Galaxen
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Denne første bog i serien af
årbøger om den kinesiske
astrologi udkommer inter-
essant nok samtidig med en
monumental bog på dansk
om koen som verdens vig-
tigste dyr - en moppedreng
på over 700 sider, som na-
turligvis måtte udkomme
netop i Oksens år.   
I bogen om den kinesi-

ske astrologi finder vi – ud
over en prognose for alle
tegnene frem til februar
2022 – en tabel over, hvil-
ket kinesisk tegn, man 
er født i, samt en tabel, 
der viser, hvilken kinesisk
Ascendant man har. Denne
udregnes på en helt anden
måde end i den vestlige
astrologi. Man får en be-
skrivelse af Oksens år ge-
nerelt. Hvilke energier er
fremherskende, når man er
gået ind i Oksens år? Det
beskrives også, hvordan
man passer sammen med
alle andre kinesiske tegn.
En interessant lille bog,
som altså planlægges til at
udkomme hvert år, hver
gang med nyt stof om et
område, der er stigende in-
teresse for.    

Meditationer over tarot
Bind III
En rejse i kristen 
hermetisme
Anonym forfatter
399 sider, 279,00 kr. 
Visdomsbøgerne

Så er den endelig udkom-
met! Sidste bind af serien
Meditationer over tarot
bind III, som handler om
de 22 billedkort i den store

arcana - også kaldet for
trumferne. Bøgerne er ba-
seret på 22 breve - ét for
hvert billedkort. Brevene er
skrevet af en fransk forfat-
ter, som ønskede at være
anonym. Brevene er oversat
af to danskere, Vibeke Fogh
og Tove Bahn Vejlgaard. 
Bind III omhandler de

sidste otte billedkort i den
spirituelle pilgrimsrejse:
Djævelen, Lynnedslaget
(Tårnet), Stjernen, Månen,
Solen, Dommen, Narren og
Verden (Universet). Serien
favner bredt med et vidne
om en dybsindig indsigt og
viden omkring den esoteri-
ske skolings- og udviklings-
vej, med blandt andet em-
ner som mystik, psykologi,
filosofi, yoga og magi for
blot af nævne nogle enkel-
te. Det lidt specielle ved
denne udlægning af den
store Arkana, er at kortet
Narren (nummer 0) er pla-
ceret mellem kort nr. 20 og
22, altså henholdsvis Dom-
men og Verden. Hvilket
den franske forfatter be-
grunder meget fint ved
kortet Narren.
Også denne gang citeres

der flittigt fra Johannes-
evangeliet, Buddhas lære
og ikke mindst kabbalaen,
som fint illustreres i kortet
Månen. Serien kan varmt
anbefales, uanset om man
arbejder med tarotkort el-
ler bare er nysgerrig efter
ny viden om emnet. Per-
sonligt har jeg fundet stor
inspiration ved at studere
disse tre fantastiske bøger.
Bøgerne kan købes i Astro-
logiHuset. - Benja
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Chakrakortene 
Visdom & Livskraft
Teresa Thaning
21 kort, 249,95 kr.
Sacred Books

Disse chakrakort udgør et kraftfuldt værktøj til at ren-
se og vække de syv store chakraers energier. Det er 21
meget smukke kort med guldtryk. Hvert kort indehol-
der en bekræftelse, der knytter sig til et af de syv cha-
kraer. Man kan fx vælge at trække et kort hver dag, og
kortets energi kan løfte dagens energi og giver balance
og støtte der, hvor man har brug for det. Der er tale om
healingskort, der er knyttet til Teresa Thanings nye bog
’Bevidst helbredelse’ – en beskrivelse i 7 trin, der kan
transformere livet. 
De meget stærke energier mærkes tydeligt, når

man står med sættet i hånden, og de forstærkes og
fokuseres, når man trækker sit kort. Man føler virke-
lig healingsenergierne gennemstrømme krop og sjæl.

Få svar fra dit dyr
Mathilde Denning
40 kort, 269,00 kr.

Kortene er produceret af dyrehviskeren
Mathilde Denning. Der er 40 smukke ora-

kelkort med guidebog, der giver dyrenes svar på de al-
mindeligste spørgsmål, der kan opstå. 
Kortene er baseret på de 40 mest gængse problem-

stillinger mellem menneske og dyr – og man får her
dyrenes egne løsninger på disse. Kortene kan bruges
til at oversætte de telepatiske meddelelser, dyrene
sender til os. Dette kan danne grundlaget for at ska-
be mere harmoni menneske og dyr imellem.

Vægkalender 2021 Måne Urter &
Hverdagsmagi
Forside + 12 sider, 30x42 cm
Vægkalender Pris 150,00 kr.
Bogkalender Pris 199,95 kr.
Måneurt

Denne kalender er flot illustreret og kan pryde væggen
samtidig med, at der er plads til noter. På bagsiden af
omslaget findes beskrivelser af hvert enkelt stjernetegn. 
Er man til vægkalendere, er det er fin kalender

med smukke tegninger for hver måned året rundt.
Kalenderen bærer tydeligt præg af kærlighed til jor-
den, naturen og magien.
Kalenderen fås også som bogkalender med spiral-

ryg. Den indeholder de samme ting som vægkalende-
ren med månefaser, årstidernes kendetegn/energi,
planternes sundhedsfremmende egenskaber samt de
gamle hedenske højtider. Der er god plads til noter,
og man kan måned for måned se, hvilken plantebase-
ret mad, der er tilgængelig i naturen. På den måde
understøtter man de lokale råvarer og dermed bære-
dygtigheden. Godt initiativ. 

KORT OG KALENDERE



Fødselsdagsbogen
Barnet glæder sig til
sin fødselsdag og
drømmer hele nat-
ten inden om ti nøg-
ler og elleve døre.
Hvad er der mon
bag den sidste dør?

Hestebogen
Personlig bog med
og om heste. 
Bestem selv navnet
på barnets hest i
bogen.

Dinosaurbogen
Barnet kommer på
en spændende tur til
dino saurernes land
sammen med en 
énhjørning.

Bondegårdseventyr
Dyrene på gården er i
oprør. Der er noget
helt galt. Hanen har
gemt sig. Hvorfor er
hanen så vigtig? Som
mesterdetektiv løser
barnet denne gåde.

Cirkusbogen
Kom på rundtur i he-
le cirkusset. Barnet
og vennerne møder
klovnen, elefantun-
gen, heste og meget
mere på turen rundt.
En bog til både dren-
ge og piger i 4-7 års-
alderen.

Dyrenes 
Eventyrland
Barnet besøger
Dyrenes Eventyr-
land sammen med
sit krammedyr. 
En personlig histo-
rie der er velegnet
til de mindste.

Zoobogen
Barnet kommer en
tur i Zoo. Der tælles
dyr – op til 10. Der
købes slik, leges og
meget mere. 
En sød bog til de
mindre børn.

Gæstebog til 
barnedåb –
dreng / pige
Personlig gæstebog
med barnets navn,
kirke, dåbsdatoen og
feststed samt din per-
sonlige hilsen trykt
ind i bogen.

Et rigtigt eventyr!
Bestil en bog til dit barn med navn, alder og andre personlige oplysninger, 
og se dit barn blive hovedperson med dets eget navn i et rigtigt eventyr. 
Alle bøger fås på forskellige sprog.

AstrologiHuset
Teglværksgade 374, 
2100 København Ø 
Tlf. 36 45 05 45 
e-mail: kontakt@astrologi.dk
www.astrologi.dk

Den perfekte gave

Bogen til det nyfødte barn med den
allerførste godnathistorie. Alle de
kendte data fra fødslen såsom vægt,
længde, tidspunkt, dato, hospital m.v.
indgår også i bogen. 
En dåbsgave der ikke findes magen
til.

Babybogen
til piger og drenge

Pris kr. 199,–
Tillæg:
Dit barns horoskop
Få en flot horoskoptegning og en
tydning af Solen, Månen og
Ascendanten til 125,- kr.

Samlet pris kr. 324,–
for eventyr og horoskop

Der påregnes et leveringsgebyr på 50 kr.

Prins Vincents 
eget 

godnateventyr

 

  

   

  

    

   

Den perfekte gave til små
prinser og prinsesser 

Personlige sider efter ønske til:
• Foto
• Barnets første finger- og hånd-
aftryk

• Gæstebog
• Andet 
• Du designer selv bogen
• Kan leveres med 1 billede af
barnet til 59 kr. (tilvalg)

Har du særlige ønsker, så send os
en mail eller ring på tlf. 3645 0545

Du kan vælge 
følgende 
indbinding: 

Hardcover
Pris: 199 kr.

Spiralryg 
(børnevenlig)
Pris: 169 kr.


