
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

Oktober

Torsdag, 21/10 kl. 18.30-21.00
Slip den nedarvede 
slægtsenergi
Foredrag v/Kristinna Thanh Esset –
forfatter til ”Bevidst opløsning af
nedarvet slægtsenergi og social arv”
Ved du, at de valg og handlinger,
som dine forfædre foretog for
hundredvis af år siden, påvirker dig i
det liv, du lever i dag?
Kom og hør hvordan du opløser og
få en smagsprøve
www.kristinnathanhesset.dk
Pris: Kr. 249,00

Lørdag, 30/10 kl.10.00-16.00
Temadag/Workshop: 
Måneknuderne
• Tydning af måneknuderne
• Hvilke aspekter skal der lægges
vægt på

• Deltagernes måneknuder gen-
nemgås

Der optages max 10 deltagere
John Finding 
johnf1941@outlook.com
Mobil: 20 16 14 52
Pris: Kr. 550,00

November

Fredag 12/11
kl. 19.00-22.00
Lør-søn 13-14/11
kl. 10.00-18.00
Reiki Healing 1. grad
Lær en enkel og effektiv metode til
at heale dig selv og begynd rejsen
mod dit fulde potentiale.
Du lærer også grundteknikkerne til
at behandle andre. 
Kurset kræver ingen forudsætnin-
ger. Alle kan være med.
Der undervises efter den oprindelige
Japanske metode.
Arr: Reikimester Myanne Luxn
www.originalreiki.dk
mamathine@gmail.com
Pris: Kr. 2500,00

Brug gerne vores 
facebook 
side til dine 
arrangementer

Kom og mød Peter H. Fogt-
dal på AstrologiHusets
stand i Forum, København
den 9.-10. oktober


