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Fokus på mænd før kvinderne 
tager over

Efterhånden som arbejdet med dette nummer af
Horoskopet skred frem, viste det sig, at bladet –
ganske ubevidst – var blevet til et mandenummer,
det første af sin slags siden starten for snart 30 år
siden. Og det er lidt specielt, da astrologi traditio-
nelt er et typisk kvindefag. Det endte med at blive
maskulint helt ned i detaljerne såsom Prinsesse Mi-
chael, som fik sit mandenavn, da hun blev gift med
Prins Michael af Kent, og Dannie Druehyld, hvis
far så brændende ønskede sig en dreng, som han
på forhånd havde givet navnet Dan. Det blev så
nødvendigt at tilføje et 'ie', da det i stedet blev en
pige. Og Dannie Druehyld har altid sagt, at der
kun findes en religion, nemlig Mand. 
Dette nummer af Horoskopet adskiller sig derfor

en del fra alle de foregående. Her er artikler med
bl.a. film instruktør Thomas Vinterberg & Co.,
musiker og producer Chief 1, alias Lars Pedersen
og violinisten Bjarke Falgren samt forretnings-
magnat, ingeniør, og opfinder Elon Musk og hans
teori om computersimulation, som her sammen-
lignes med andre forklaringsmodeller for, hvordan
livet og verden hænger sammen. Disse mænd til-
hører sandsynligvis gruppen af gamle sjæle, som
var et tema, der tonede frem, og som vi aldrig har
skrevet om tidligere. Begrebet er svært at forklare,
for hvornår er man en gammel sjæl, og hvad ken-
detegner en såkaldt gammel sjæl? Det tager vi fat
på her i håbet om at kunne give et nogenlunde
dækkende svar. En interessant betragtning ud fra
de typiske betegnelser for en gammel sjæl er, at
kvinder tilsyneladende passer bedst til definitio-
nerne. Måske skyldes dette kvindernes større gen-
nemsnitlige personlige modenhed. Dette perspek-
tiv vil vi senere vende tilbage til.
Ordet ’modenhed’ leder tanken hen på Sten-

bukkens tegn, hvor Pluto har haft sin gang siden
2008. Sammen med Saturn står Stenbukken for
den såkaldte virkelighed. Det er derfor lige efter
bogen, at en ny forklaringsmodel på, hvad liv og
skabelse er, ser dagens lys i denne periode. Så Elon
Musk har en pointe, når han påstår, at vi alle på en
eller anden måde er fjernstyrede. Det vi ser, er må-
ske slet ikke virkeligheden, men kun vores egen
del af den. Det er lidt som et computerstyresystem,
der leverer den nødvendige information til os, som

vi så selv sætter vores personlige præg på. Det at
kontrollere eller styre er også Saturn og Stenbuk-
ken.  Men er det fx Gud, os selv, en supercompu-
ter eller stjernerne, der styrer os og i sidste ende
hele universet – det ser vi nærmere på.
Videnskabsfolkene har naturligvis også deres

forklaring, som bygger på kvante-, streng- og/eller
relativitetsteorien samt endnu flere dimensioner
end de hidtil kendte.
Astrologien er også en af forklaringsmodellerne,

og det kom der sidste år en særdeles spændende
bog om. Bogen er blevet til i et samarbejde mellem
en videnskabsmand og en astrolog, og man må
sige, at astrologien nu kommer mere til sin ret end
tidligere. Bogen bærer titlen ’A Critical Introduc-
tion to Psychological Astrology’, og Henrik Bisbo
har skrevet artiklen herom.  Vi efterlyser en per-
son, som vil oversætte denne vigtige bog til dansk.
Vi kan desværre ikke tilbyde honorar – kun umis-
telig hæder.2020/2021 viste sig at blive et filmår på
godt og ondt. I foråret 2021 gjorde Thomas Vin-
terberg og klipperen Mikkel E.G. Nielsen os glade
med deres Oscars, og glæden trængte mange til ef-
ter et år med Covid-19, som nu bør være i gang
med sin svanesang, selv om selve virusset aldrig
forsvinder helt. Der var tre danskere nominerede,
men det lykkedes ikke instruktøren Elvira Lind, at
komme gennem nåleøjet. At det blev et blandet fil-
mår var forventeligt med filmplaneten Neptuns
centrale placering i det nye Danmarkshoroskop,
hvor den er i spænding til hovedakserne. De to
gange Oscar var højdepunkterne, og lavpunktet
var biografernes lukning under krisen. 
I Rigets tilstand ser vi på mange spændende ting

fx muligheden for valg i år, og på hvorfor der igen
er kommet gang i debatten om ufoernes verden.
En afdeling af Rigets tilstand hedder ’Rigernes til-
stand’, og her ser vi på den historiske beslutning i
Kina, som nu vil tillade hele tre børn per ægtepar.
Vi har selvfølgelig også ’Astrologisk Udkigspost’

i dette nummer, og igen en artikel i serien om Ta-
rot samt kvartalshoroskoper og de daglige aspek-
ter.

Velkommen til det nyeste nummer af Astrologi-
magasinet Horoskopet – god læselyst.

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

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

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

August

Søndag 8/8 kl. 10.00-15.00
Semester 2 på Astrologisk 
Diplomuddannelse
På Semester 2 lærer du om: 
- Chiron
- De ydre planeter i tegn og hus
- Dværgplaneterne
- Lykkepunkt og måneknuder
- Aspekter mellem planeterne
- Aspektmønstre
Alle er velkomne, men kurset
henvender sig til nybegyndere.
Lærer: Catrine Håkansson,
esoterisk fagastrolog.
Læs mere: www.astropuls.com
Onlinekurser og Semester 1.
catrinesofia3@gmail.com
Pris for 8 søndage: 3795 kr.

September

Fredag 3/9
kl. 19.00-22.00
Lør-søn 4-5/9
kl. 10.00-18.00
Reiki Healing 1. grad
Lær en enkel og effektiv metode til
at heale dig selv og begynd rejsen
mod dit fulde potentiale.
Du lærer også grundteknikkerne til
at behandle andre. 

Kurset kræver ingen forudsætnin-
ger. Alle kan være med.
Der undervises efter den oprindelige
Japanske metode.
Arr: Reikimester Myanne Luxn
www.originalreiki.dk
mamathine@gmail.com
Pris: 2.500 kr

Lørdag, 25/9 kl.10.00-16.00
Temadag: Kvinkunsen
Aspektet mellem trigonens flydende
energi og oppositionens modsæt-
ning.
Aspekt mellem tegn, der har så lidt
med hinanden at gøre, som det er
muligt.
Vi gennemgår planetkonstellationer
med erfaringer fra klientarbejde.
Deltagernes kvinkunsaspekter bliver
gennemgået, hvis det ønskes.
Tilmelding og nærmere oplysninger:
John Finding
johnf1941@outlook.com
Mobil: 20 16 14 52
Pris: 550 kr.

Brug gerne vores facebook 
side til dine arrangementer
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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

AstrologiHuset . Teglværksgade 37
Tlf . 3645 0545

2100 Kbh. Ø . www.astrologi.dk

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

Årsabonnement 299,- kr. 
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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

DE BLØDENDE SJÆLE
Et medies unikke turn-
around-bog i den levede
konsekvens af IT-samfun-
det, nutidsspiritualitet,
samt et tiltag til  ophæ-
velse af muhammed-
krisen. 
Incl. 16 healende og in-
formative lydfiler. 

www.deforbudteord.dk
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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

Helse og velvære - Smagsprøver 
Gratis sundhedsmagasiner - Gratis foredrag 

Økologiske fødevarer - Inspiration til sund livsstil
Økologisk hudpleje - Prøver på behandlinger

ApS
Køb billet online på
www.sund-livsstil.dk

8.-10. oktober 2021  
kl. 10-18 i Forum, københavn

11.-13. marts 2022
kl. 10-18 i Aarhus Congress Center  

Opnå fordele med vores nyhedsbrev og få
stor rabat på din entré. Tilmeld dig på

www.sund-livsstil.dk

UDSTILLERE - SMAGSPRØVER - BEHANDLINGER - FOREDRAG

 Vi overholder myndighedernes corona krav 
og retningslinjer. Hold øje med messens 

hjemmeside for opdateringer.

DANMARKS STØRSTE SUNDHEDSMESSER

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.

Indeholder overvejende grundstof om
kinesisk astrologi.

84 sider i farver. Pris: 149 kr.

Coronatilbud halv pris: 74,50 kr.

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

Gennem de seneste to år
har terapeutisk astrolog
Kaj Larsen udgivet ikke
mindre end fire bøger, som
alle kan købes i Astrologi-
Husets Boghandel på
www.astrologi.dk.
De bærer titlerne:

Astrologi - Fødselshoro-
skopet

Astrologi - Fremtidshoro-
skopet

Astrologi - Synastri og
Astrologi

Sjælens vej gennem livet
belyst ud fra Saturn, Chi-
ron og Pluto.

Vi anmelder her de to af
dem.

Astrologi – Sjælens vej
gennem livet belyst ud
fra Saturn, Chiron og
Pluto
Kaj Larsen
120 sider, 149,00 kr.
Kahrius

Kaj Larsen er terapeutisk
astrolog, og som undertit-
len indikerer, er hans til-
gang til astrologien både
psykologisk og spirituel.
Bogens formål er at synlig-
gøre sjælens vej gennem
det fysiske liv og give læse-
ren mulighed for at få ind-
blik i sin sjælsvej. 
Som de sjælsvæsener vi

er, bestemmer vi selv, hvor-
når vi inkarnerer og har

dermed selv valgt vores
fødselshoroskop. Allerede
fra undfangelsen af er der
således en fastlagt ramme
eller løbebane for vores fy-
siske liv på Jorden, og den-
ne kan vi aflæse gennem
planeternes placering i
fødselshoroskopet og de-
res progressioner.
Saturn, Chiron og Pluto

ses som energier, der ud-
trykker vigtige læreproces-
ser for sjælen, og som vi
kan vælge at fokusere på
for at udvikle os. Med Sa-
turn vælger vi at fokusere
på det fysiske liv, Chiron
det spirituelle og Pluto for-
vandling og det følelses-
mæssige.
Bogens hovedfokus er

Saturn, Chiron og Pluto i
tegn, hus og aspekt til de
andre planeter, men der er
også korte beskrivelser af
de andre planeter samt af
aspekternes betydningen
og aspektmønstre.
Det er en meget ind-

sigtsfuld og dyb bog, som
er baseret på Kaj Larsens
egne erfaringer gennem
sit mere end 20-årige virke
som astrolog. 
Kaj Larsen hjælper læse-

ren med at se sin sensitivi-
tet, fysiske symptomer, spi-
ritualitet og følelsesmæssi-
ge udfordringer i et større
perspektiv nemlig som læ-
reprocesser på sin sjælsvej.
Bogen er også meget vel-
egnet til at give astrologi-
studerende inspiration til
tydningen af horoskoper
og kan bruges som op-
slagsværk. Det har navn-
ligt været spændende at
læse de omfattende tyd-
ningerne af Chiron i både
hus, tegn og aspekt – et
emne, der ikke tidligere er
blevet beskrevet så grun-
digt før af en dansk astro-
log.

Astrologi-Synastri.
Hvad sker der, når to
mennesker mødes?
Kaj Larsen
288 sider, 229,00 kr.
Kahrius

Kaj Larsens bog om Syna-
stri ønsker at give læseren
mulighed for at få en dyb
forståelse og indsigt i sine
relationer til andre menne-
sker ud fra et psykologisk
og spirituelt perspektiv. 
At indgå i et forhold til

et andet menneske ses som
en læreproces, vi har valgt
i dette liv, og det gælder
alle typer af forhold, om
det så er til en partner, et
familiemedlem eller ar-
bejdsmæssigt. Ofte er der
tale om, at vi før vores in-
karnation har indgået af-
taler eller kontrakter på
sjælsplan om at møde be-
stemte personer med det
formål at berige hinanden
udviklingsmæssigt.
Synastri er det at sam-

menholde planeterne i to
horoskoper og se på, hvad
de pågældende personer
kan lære af at være sam-
men. Aspekterne mellem
planeterne vil bl.a. fortæl-
le om, hvilke ressourcer og
udfordringer, der ligger i
relationen. Kaj Larsen
medtager ud over de fem
klassiske aspekter (kon-
junktion, sekstil, kvadrat,

trigon og opposition) også
halvkvadrater og kvinkun-
ser. Tydningsforslagene
omfatter 10 planeter samt
Chiron og Måneknuderne.
Bogen rummer en anvis-

ning og et eksempel på,
hvordan man laver en sy-
nastri, så det er let forstå-
eligt og nemt at gå til for
læseren. Der lægges op til,
at man bruger synastribo-
gen med f.eks. sin partner
og anvender tydningsfor-
slagene som inspiration til
at gå på opdagelse i rela-
tionen. Det er en fælles
opgave at få et forhold til
at fungere og udvikle det i
en positiv retning.
Der er også fine afsnit

med betragtninger om
kærlighed, singlelivets bi-
drag til den spirituelle ud-
vikling, karma og sjæle-
venner samt om at være
opmærksom på kroppens
signaler, der kan fortælle
os, om vi lever på en måde,
der er god for os, eller om
der er behov for ændrin-
ger.
Astrologi-Synastri er en

meget anvendelig opslags-
bog og et virkeligt godt
redskab til at få belyst et
forhold fra mange synsvik-
ler. Tydningerne er meget
brugbare til dette formål
og vil helt sikkert bidrage
til at gøre os klogere på
vores relationer.

Bevidst opløsning af
nedarvet slægtsenergi
og social arv
Kristinna Thanh Esset
194 sider, 249,00 kr.
Esset

Der er her tale om en helt
original bog, hvis emne
mig bekendt ikke tidligere
er udkommet i bogform på
dansk. Forfatteren er NLP-
terapeut, slægtshealer,
skyggevejleder og spiritu- ‡
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elt medie, og bogen bærer
tydeligt præg af stor viden
og erfaring på det pågæl-
dende område. KTE beskri-
ver, hvordan man kan oplø-
se social arv og blive fri gen-
nem healing af slægts-
energien. Det vil sige alle
de påvirkninger, ens for-
fædre har forårsaget gen-
nem deres handlinger og
valg, som påvirker det liv, vi
har nu - og i fremtiden, hvis
det ikke heales. De beslut-
ninger, vi træffer nu, kom-
mer fra uafsluttede forløb,
der ligger gemt i vores psy-
kogenetiske system. Uforlø-
ste følelser kan gå i arv fra
generation til generation,
men kan bevidst heales i
dette liv. 
Mange mennesker lever i

en slags illusion om, hvem
de er. Nedarvede under-
trykte følelser påvirker os,
og vi bliver på den måde et
produkt af de følelser og
stemninger, som vores for-
ældre har båret på. Dette
kan bevirker, at vi ikke kan
mærke os selv og derfor bli-
ver i tvivl om, hvad vi øn-
sker at bruge vores liv til. 
Undertrykte børn bliver

derfor til undertrykte voks-
ne og bliver ikke elsket og
set som dem, de i virkelig-
heden er. Forfatteren beret-
ter om, hvorfor slægtsener-
gien og den sociale arv er
den styrende energi i vores
relationer, og hvorfor et
barns energi kan aktivere et
voksent menneske på gan-
ske provokerende vis. Når
den sociale og psykogeneti-

ske arv heales, kan de kærli-
ge og rummelige relationer
pludselig opstå, både til en
selv, ens børn eller partner.
Det er muligt for alle at
heale slægtsenergien, hvis
viljen er til stede. Så kan der
opstå flow i livsenergien,
og kærligheden kan få lov
til at blomstre. Bogen kan
anbefales på det varmeste. 
Forfatteren kommer vidt

omkring og beskriver man-
ge øvelser, kontakt fra af-
døde og historier fra tidli-
gere liv og kommer fx ind
på både svigerforældre og
svigerbørn.
Der er desuden et meget

nyttigt kapitel om, hvordan
man får størst udbytte af at
læse bogen, som varmt kan
anbefales.

Udrensning på 7 dage
Alejandro Junger
320 sider, 299,95 kr.
Gyldendal

Bogen bærer undertitlen.
’Genopbyg kroppens natur-
lige evne til at helbrede sig
selv’. Forfatteren er læge
og er sikker på, at man på
en uge kan udrense krop-
pen. Det er ikke hvem som
helst, der har skrevet foror-
det – det er nemlig den me-
dicinske seer, Anthony Wil-
liam. Og så er stilen ligesom
lagt til denne udmærkede
bog.  

Lyslevende
Stine Schou Kvistgaard
264 sider, 299,95 kr.
Feel Publishing

Bogens undertitel lyder: ’25
selvkærlige ritualer til livs-
mestring og hverdagsmagi’.
Bogen handler grundlæg-
gende om at forstå sine
sensitive gaver og udfolde
sin spiritualitet samt at me-
stre sin energi.
Man får skruet op for sit

indre lys så man kan finde
meningen med livet. Bogen
er en guide for dem, der
går med en følelse af nys-
gerrighed efter at se ind i
sig selv for at blive bevidst
om sin spirituelle side.
Gennem 25 ritualer bliver

man indviet i loven om til-
trækning, englemagi, må-
neritualer, lysarbejde, krop-
pens 12 chakraer og natu-
rens elementer. Samtidig
lærer man at beskytte sig
selv energimæssigt, og at
manifestere sine drømme
samt sin kærlighedsenergi.
Bogens øvelser er lette og

ligetil at udføre i praksis. De
guider læseren videre i sit
udviklingsforløb. En meget
inspirerende bog.

Indre forvandling – 
en yogis guide til glæde
Sadhguru
295 sider, 299,95 kr.
Borgen

Bogen er en personlig be-
retning om en gurus rejse.
Som dreng havde Sadhguru
en usædvanlig tæt samhø

righed med naturens ener-
gier. Bogen fremlægger et
program for en personlig
transformation,hvor grund-
laget er yogaens mestre.
Deepak Chopra siger om
bogen: ’Hvis du er parat, er
bogen et redskab, der kan
vække din egen indre intel-
ligens, den ultimative, suve-
ræne genialitet, der spejler
kosmos’ visdom.

Gode vibrationer – 
godt liv
Vex King
287 sider, 299,95 kr.
Gyldendal

Bogen bærer undertitlen:
’Selvkærlighed er nøglen til
din storhed’. Gennem selv-
kærlighed kan man for-
vandle negative følelser og
finde varig lykke. Vex King
overvandt selv modgang 
og er blevet en kilde til håb
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for mange unge menne-
sker. 
I bogen bruger han sin

erfaring og intuition til 
at inspirere os til at finde
den bedste udgave af os
selv.

En stjerne på himlen
Cassandra Søndergaard
276 sider, 249,00 kr.
POD

Bogen handler om, at vi al-
le er stjernestøv, og den er
baseret på forfatterens eg-
ne oplevelser om det, nog-
le kan modtage, fordi de
er forbundet med noget,
der er større end dem selv.
Baggrunden er hendes
eget liv med misbrug og
svigt som barn, og hvor-
dan hun har håndteret
dette. Bogen taler derfor
direkte til andre i lignende
situation. 
Læseren får en beskri-

velse af et menneske, der

bliver ved med at begå de
samme fejl og lande i de
samme udfordringer, som
er trukket med fra barn-
dommen. Er man åben for
det drømmende, og måske
selv har en tro på at være
en del af noget større, vil
man kunne genkende me-
get.  
Forfatteren lader blot

teksten flyde af sig selv, 
og dette uredigerede og
vildtvoksende element er

ikke en ulempe her, da det
gør teksten rørende. Læse-
ren skal helst ikke gå op i
detaljer, men lade sig flyde
med. Bogen er nok lidt for
subjektiv for nogle læsere
på grund af mange og lan-
ge personlige beretninger
og betragtninger, men det
hjælper at læse bogen
med hjertet mere end med
hjernen.  

Universets puls
Helle Odder
120 sider, Pris?
GS Forlag

Bogen fremstår som en ka-
nalisering af, at menne-
skeheden står på tærsklen
til et nybrud, hvor det ån-
delige og spirituelle kom-
mer mere frem. 
Teksten begynder og

slutter med gengivelsen af 
det budskab, som er mod-
taget fra hhv. Arilade og
H'Askha. Titlen viser hen

til universets puls, men det
står uklart, hvad det inder-
ste i universet er. Bogen er
for de meget åbne med
nysgerrighed på, hvad
fremtiden kan indeholde.
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This Moment Matters - 
3 Generations for peace

Gateway Music
Pris: Kr. 112,50

En smuk CD med musik, som vi
alle kender fra vores ungdom
med Blowing in the wind, We
shall overcome, Imagine, Where
have all the flowers gone.
Musik og sang er i skønne har-

monier og i smukke nye arran-
gementer af Frederik Vedersø.
Inga og Leahs sangstemmer er
melodiske og bærer tonerne i fi-
ne harmonier, og de gamle san-
ge får nyt liv. 
Jeg er ellers ikke tilhænger af

coverversioner, men denne CD
rørte mit hjerte, og genkendel-
sens glæde var stor. Det sidste
nummer på CD'en er et nyt
nummer, som familien har skre-
vet sammen, og de har virkelig

ramt 'the tune', så dette nye
nummer harmonerer fint med
de ellers gamle sange i nyt regi,
som er på denne CD.  
Valget af sange fortæller os,

at verden er sårbar, vi skal passe
på den og hinanden, være i nuet
- og bevare håbet, for oven over
alting stråler moder Sol. 

Salget af CD'en går ubeskåret
til Ungekonsulentens projektet
Mindset i Odense, som er et bæ-
redygtigt, miljøvenligt og krea-
tivt projekt, hvor Odense Havn
renses, og der skabes kunst og
skulpturer ud af det, der bliver
fundet.

CD



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.


