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Hverdagens helte – de virkelige 
superhelte

Så tager vi hul på et efterår, hvor de sidste corona-
restriktioner er fjernet. Man må sige, at det på fle-
re måder har været noget af en prøvelse. Nu ser vi
frem til en buldrende periode, hvor alt går, som det
skal, selv om det måske nok er for meget forlangt,
når landet stadig har besøg af Neptun i horosko-
pet, som fortæller, at man stadig må passe på co-
ronaen, som kan optræde i nye varianter, som kræ-
ver nye vaccinationer osv. 

Denne gang har vi fokus på hverdagens helte,
og i Dragør findes der nogle mennesker, som gør
noget ekstra for landet og for kloden. De går hver
eneste dag i al slags vejr en længere tur i Konge-
lunden på Amager, hvor de samler affald efter de
mange skovsvin – en dyreart, der desværre forme-
rer sig eksponentielt og efterlader naturen i en be-
skæmmende tilstand. Men det har ægteparret Pia
og Kim Walther besluttet at gøre deres til at mini-
mere ulemperne ved. De går hver dag deres egen
skrald-camino på det sted, hvor Amagerminoen
også er placeret, og som benyttes af mange som en
af de danske caminoer. Det er sørgeligt, at skov-
svineriet ikke kan stoppes, for det ville være bedst,
hvis folk kunne lære at tage deres eget skrald med.
Det gode er, at der findes folk som Pia og Kim,
som er et fantastisk eksempel til efterfølgelse.  

Fælles for de virkelige superhelte er, ud over at
de som oftest er gamle sjæle, at de ikke ser sig selv
som helte på nogen måde. Dette gælder ikke
mindst sangeren Mathilde Falch, som det har væ-
ret fantastisk givende og særdeles rørende at stifte
bekendtskab med. Jeg var slet ikke klar over på
forhånd, at hun er så givende et menneske, som
tilfældet er. Mathilde udfolder sit potentiale til glæ-
de for andre, og dermed også for kloden. Hun
hjælper andre mennesker i det omfang, det er mu-
ligt for hende – og hun gør det med både glæde og
engagement. Mathilde er med i ’Toppen af pop-
pen’ 2021. 

Og så er det en stor glæde at kunne sige vel-
kommen som skribent til en gammel kending in-
den for astrologiens verden, nemlig Peter H. Fogt-
dal. Han skrev i 1990 den fine astrologibog ’Kan
man træde på en Vandmand?’ Den er for længst
udsolgt, men kommer nu i en luksusudgave, som
kan købes signeret i AstrologiHusets Boghandel.

Peter optræder i oktober på sundhedsmessen i For-
um, hvor han holder to foredrag, begge relateret
til den nye bog, som også handler om reinkarna-
tion. Peter har i øvrigt skrevet en artikel i dette
nummer om Solen i husene, der vidner om hans
gode humor og fantastiske skrivekunst, som også
kan opleves i hans bog ’Jupiters time’ – en roman
om Tycho Brahe, som er det perfekte udgangs-
punkt for en storfilm om Danmarks store søn. 

Apropos Tycho Brahe så har Ove von Spaeth
begået en ny artikel om Tycho Brahe, som igen
fastsætter, hvor betydningsfuld Brahe var for lan-
det, for astronomien – og for astrologien. 

En anden, som er stor på sit felt, er den dygtige
healer og terapeut, Marzcia Techau, som i år har
20-års jubilæum med sin virksomhed. I den anled-
ning har hun begået en rigtig god bog om sjælen,
som kan anbefales på det varmeste. 

Desuden bringer vi som vanligt et længere ind-
slag fra tarottens verden, ’Light-siderne’ med bl.a.
Kasper Hjulmand, ’Udkigsposten’, ’Rigets tilstand’,
anmeldelser, humor, daglige aspekter m.m.    

Og lad mig slutte med et forkortet indslag, da
der ikke blev plads til en hel artikel i dette num-
mer. Artiklen handler om den verserende debat an-
gående astrologien som videnskab, og kan læses i
sin helhed på bloggen. Astrologi var en videnskab
engang, men betragtes ikke længere som en sådan
på grund af udviklingen inden for naturvidenska-
ben. De fleste er dog klar over, at astrologien er en
videnstradition, en visdomsvej og en kunstart, som
naturvidenskaben på sit nuværende stadium ikke
er i stand til forklare. Det er den astrologiske ver-
den også er helt ligeglade med, for vi kan sagtens
forklare en masse om fagets praktiske anvendelig-
hed – blot ikke på videnskabens præmisser. Der-
for er det på tide at droppe dette vildspor, da astro-
logien ikke kan forklares naturvidenskabeligt,
ligesom kunst heller ikke kan.

‘Tycho Brahes magiske verden’ er nu blevet gen-
optrykt i en ny og udvidet version og kan købes i
Astrologihusets Boghandel.

Velkommen til et nyt nummer af Astrologimagasi-
net Horoskopet.

Af Karl Aage Jensen
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Ugeplanner 2022 indeholder:

l 52 ugentlige tarotoplæg, lagt med Rider
Waite tarotkort.

l Over 70 smukke illustrationer. 
l Hardback med guldtryk.
l Bogmærkesnor i guld.
l Tider for ny- og fuldmåne.
l God plads til notater – kan bruges som

dagbog.
l Årsoversigt for 2022 og 2023.

Som noget nyt indledes kalenderen med et
større årsoplæg, der kigger ind i forskelli-
ge aspekter af danskernes liv.

Pris 199 kr.

Vægkalender indeholder:

l 12 månedsoplæg lagt med Rider Waite
tarotkort.

l 12 smukke månedsillustrationer.

Pris 149 kr.

Tarotkalender
i ny og flottere udgave

Forlaget Galaxen præsenterer Tarotkalen-
der 2022 både som Ugeplanner og, som
noget nyt, som Vægkalender, der vil pyn-
te i ethvert hjem.

Tarotkalenderen er skrevet af Kirstine
Hedrup og illustreret af Robin Haslund
Buch.

Tarotkalender 2021 blev hurtigt udsolgt, så
vær hurtig hvis du vil sikre dig et eksem-
plar af de flotteste kalendere for 2022 til
dig selv eller som gave.

Kan nu købes i Astro-shoppen

Tarotoplæg:
KIRSTINE HEDRUP

Illustrationer:
ROBIN HASLUND BUCH

Forlaget Galaxen

TAROT
Månedskalender 2022

TILBUDSPRIS:

Køb begge kalendere til en samlet

pris af 299 kr.

www.astrologi.dk

Tlf. 3645 0545

F O R L A G E T  G A L A X E N



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
4.  KVARTAL 2021

8
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
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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

HUSK at forny dit 
årsabonnement på 
astrologimagasinet 
HOROSKOPET
... og få nyhederne før de sker 

Årsabonnement i papirudgave 299,- kr. 
Årsabonnement i digital udgave 299,- kr. 

Yderligere oplysninger på

www.astrologi.dk eller tlf. 3645 0545
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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

Raphaels Ephemeride 
2022

Den uundværlige efemeride 

Pris 129,- kr. + evt. porto

Den kan bestilles på www.astrologi.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

Lærebog i 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.

Nu nedsat til 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   kontakt@astrologi.dk   www.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 kan ses 
på www.astrologi.dk

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
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Mød astrologiHuset på
sundhedsmesse
Besøg os i Forum på AstrologiHusets stand den 8.-10. oktober. Alle dage
kl. 10.00-18.00

l Velassorteret boghandel med bøger, kort og sundhedsplakater    

l Plakater for livet) og meget mere.

l Prøvebehandlinger i astrologi, håndlæsning og clairvoyance

l Forfatteren Peter H. Fogtdal holder foredrag lørdag og søndag
og signerer efter foredragene sin nye bog på AstrologiHusets
stand. Han har nyudgivet den ikoniske astrologibog ’Kan man træ-
de på en Vandmand?’ – og foredragene knytter sig begge til bo-
gen.

WWW.ASTROLOGIHUSET.DK ELLER RING PÅ TELEFON 3645 0545

Af biomedicineren Gunver Juul

l Om hvordan
man holder sig
rask og gen-
vinder en sund
tilstand efter
sygdom og in-
fektioner

lOm hvordan man modvirker vi-
raangreb, så man enten helt kan
undgå dem eller sørge for, at an-
grebet bliver blidere
lOm hvad man selv kan gøre for
at styrke immunsystemet?
l Om et andet syn på sygdom,
end det vi normalt møder 
l Om at vælge gode, naturlige
midler, som kan anvendes både
til at bevare et godt helbred -
uden negative bivirkninger.

 

 

 

 

 70 sider. Pris 89 kr.
Bestilles på www.astrologi.dk/shop eller 3645 0545
Hele overskuddet går til scenekunsten

NY BOG OM SUNDHED



NMELDELSER Redigeret af Leif Brammer

ALLE BØGERNE KAN KØBES I  ASTROLOGIHUSET
A

Tarot – Lær at tyde 
kortenes visdom
Sofie og Ulrik Golodnoff
269 sider, 299,95 kr. 
Forlaget Grønningen 1

Tarotmesteren Ulrik Go-
lodnoffs bog Tarot ABC,
som udkom i 1997, er nu
blevet løftet ind i det 21.
århundrede. Denne bog
har i mange år været en
uundværlig grundbog in-
den for tarotverdenen. Nu
har datteren Sofie udført
en nænsom og kærlig revi-
dering af bogen. 
Selv om Sofie Golodnoff

er vokset op i tarottens
verden, var det først efter
faderens tragiske død, at
hun selv begyndte at stu-
dere og arbejde med tarot-
kort – med sin far på side-
linjen. Den nye udgave er -
ligesom den tidligere - en
klassisk grundbog til indfø-
relse i tarotkortenes ver-
den. Bogen indeholder en
systematisk gennemgang
af alle 78 tarotkort med in-
spirerende tolkning. 
Tolkningen af kortene er

stort set den samme, dog
med nogle af Sofies egne
tilføjelser. Desuden er der
tilføjet en kommentar, der
er baseret på Sofies egne
erfaringer og oplevelse af
kortene. Og som noget
helt nyt er der ved de 22
trumfer en anvisning på
meditation. Desuden har

Sofie Golodnoff tilføjet et
lille inspirerende afsnit
vedrørende symboler og
farver i tarotkortene. 
Bogen er smukt illustre-

ret, og i modsætning til
1997-udgaven er kortene
vist i deres respektive far-
ver, hvilket er vigtigt for
forståelsen og tolkningen
af kortene. 
Sofie Golodnoff har væ-

ret tro mod den oprindeli-
ge udgave, men har formå-
et at give den reviderede
udgave sit eget præg. Det
er en megaflot, lækker og
inspirerende bog, der
varmt kan anbefales til bå-
de nybegyndere og til de
lidt mere erfarne tarotlæg-
gere. Benja Frederiksen

Din sjæl, dit liv – en 
guide til healing og
selvhealing
Marzcia Techau
248 sider, 328,00 kr.
Eget forlag

Bogen oser af indsigtsfuld
erfaring og bærer derfor
præg af at være skrevet af
en gammel sjæl, som det
sig hør og bør med en bog
om sjælen. Forfatteren be-
skriver de menneskelige
udfordringer, der ofte gør
det svært for os at leve i
overensstemmelse med vo-
res sande selv – sjælen.
Omgivelsernes negative

respons kan få os til at luk-
ke af for de sider af os selv,
som ellers er livsvigtige for
vores udvikling, og det kan
sætte en negativ kædere-
aktion i gang, hvis vi ikke
reagerer. Dette kan som alt
andet have karmiske årsa-
ger. Derfor er det vigtigt at
være bevidst om årsags- og
virkningssammenhængen
for at kunne imødegå ud-
fordringerne, som også
kan være karmiske gene-
tisk set og dermed være
knyttet til slægten. Yder-
mere er der et kapitel om
slægtens epigenetiske på-
virkning. 
Bogen er en excellent

manual til, hvordan man
kan heale og transformere
disse overlevelsesmekanis-
mer og derved komme i og
derved opnå sjælskontakt.
Dette øger automatisk
glæden og dermed livskva-
liteten, da vi så samtidig
kommer i konkakt med
helheden, som vi er en del
af – noget der ofte mang-
ler i hele vores opdragelse,
og som totalt mangler i
uddannelsessystemet. Det-
te bidrager denne bog til
at afdække, og derved kan
den få afgørende betyd-
ning for fremtidens sam-
fund.  
Lever man i overens-

stemmelse med sin sjælses-
sens, bidrager man til at
sætte en positiv cirkel i
gang – i stedet for at leve i
hver vores energiboble. 
Forfatteren kommer og-

så ind på den nye biologi-
ske viden om bl.a. nerve-
systemet og traumer, der
beskriver, hvordan vores
mønstre og mekanismer
lejrer sig i os og påvirker
vores liv.
Kort sagt beskriver bo-

gen, hvordan vi kommer i
bedre kontakt med vores
sjæl og dermed kan leve
mere helt og gøre det, vi er

kommet for at udrette i
dette liv.  
Alene overskrifterne til

visse kapitler siger meget
om, hvad denne bog har at
byde ind med: Sjælens liv,
Dit indre barn, Karmisk
healing osv. Du ønskes en
god og udbytterig læserej-
se.  

Jesus og oldtidens 
stjerneverden – Indviel-
sesmysterier og esote-
risk astrologi
Ove von Spaeth
170 sider, 320,00 kr. (indb.
A4-format)
Forlaget Zenith IC

Denne nye astrologi-orien-
terede bog af Ove von Spa-
eth er ganske usædvanlig,
idet den rummer et tvær-
fagligt historisk syn på
stjernernes verden ved be-
givenhederne omkring Je-
su fødsel. 
I det gamle Mellemøsten

fandtes en stærk tradition
for en særlig stjerneindfly-
delse ved en konges fød-
sel. Kongerne havde i de-
res stab specielle præster
til at tage varsler af stjer-
nerne. 
På himlen kendtes visse

stjerner traditionelt med
navne som fx ‘Stalden’,
‘Æslet’ og ‘Krybben’, og til-
lige, i Lukas’ såkaldte ju-
leevangelium, er guvernø-
ren Quirinius’ navn etru-
skisk for Mars. ‡

HOROSKOPET  •  NR .  4  /  2 0 2 1 61



ANMELDELSER

I oldtiden var stjernelære
en naturlig del af religions-
kulturen hos de udbredte
indvielsesmysterier. Ligele-
des på dette felt kunne
nogle særlige lag i Bibelen
også forstås som referencer
til den bagvedliggende
stjernelære og kosmologi.
Historikeren Ove von

Spaeth er kyndig i astrono-
mi, astrologi samt i oldti-
dens sprog. Han demon-
strerer her, at dele af evan-
gelierne oprindeligt ikke
var skrevet på græsk, idet
kodernes ordspil ofte findes
i bedre form på babylonisk
eller det beslægtede dag-
ligsprog aramæisk. 
Koderne afslører deres

eksistens ved, at de strin-
gent passer til de konkrete
astronomiske forhold. Såle-
des en aflæsning af et uni-
verselt energisystem, der
fungerede her for de ind-
viede som en oplysnings-
form ved psykisk-åndelig
udvikling, der slet ikke kun-
ne foregå uden relation til
kosmos. 
Koderne i bibelteksterne

er senere glemt, men denne
bog rummer noget af et
gennembrud i forsøget på
en forklaring på den gåde-
fulde Bethlehemstjerne.
Forståelsen af referencer-

ne til astronomi bidrager
konkret til bedre tidsangi-
velser, og teksternes kode-
form er elementer i den tids
esoteriske astrologi. Forfat-
terens studier gennem flere
årtier og hans opdaterede
opdagelser åbner for nye,
afledte historiske og kultu-
relle indsigter.
Bogen er rigt illustreret

og i farvetryk.

Frihedens øjeblik
Lars Muhl
151 sider, 249,00 kr.
Gilalai

Læsningen af bogen gav
mange aha-oplevelser. Man
kan komme i forbindelse
med det højere selv eller
sjælen - eller i det hele ta-
get den guddommelige ker-
ne, så livskvaliteten forbed-
res.
Muhl ser også ind i den

verden, som vi lever i lige
nu, hvor vi fjerner os mere
og mere fra det åndelige og
spirituelle, som både vi og
Jorden ellers vil have bedst
af at nærme os. Det bliver
også klart, at vi må lære at
erkende, at vi alle er ét. Og
det handler om nærvær i
samværet med andre. Vi
sætter os selv fri, når vi si-
ger ja til at være nærværen-
de og give slip på vores ego
og sige ja til Lyset.
Bevæger vi os i Lyset, vil

vi opleve en selvaccept, som
forbinder os med det, der
er større end os selv. Og det
er i virkeligheden den ube-
tingede Kærlighed, hvor
egoet eller tanken er væk.
Vi vil også derved opnå at
kunne tilgive andre, hvor-
ved vi sætter os selv fri.
Der er i slutningen af bo-

gen eksempler på meditati-
ve øvelser, som Muhl selv
bruger – også en hjertebøn,
der minder om Fadervor.
Alt dette indebærer det at
aktivere både den kvindeli-

ge og den mandlige energi,
som begge er i det gud-
dommelige.
Bogen rækker ud til både

de mennesker, som måske
først lige er begyndt at for-
nemme noget spirituelt i 
sig selv, og dem, der har
mærket det gennem læng-
ere tid. Og der er også mas-
ser at hente for den nysger-
rige.

Universet har altid en
plan 
Matt Kahn
190 sider, 249,95 kr.
Borgen

Læsningen af denne bog
begyndte med en grundløs
modvilje allerede, da jeg fik
den i hånden – og det lette-
ste ville blot have været at
give slip på den, hvilket bo-
gen også handler om.  
Men jeg overvandt hel-

digvis modviljen og fik
mange aha-oplevelser ud af
det, som bl.a. handlede om
mit eget ego. Bogens kon-
klusion er, at kærligheden
sætter fri, fordi den også in-
deholder Sandheden – og
dermed ærligheden.  
Alt med at fokusere på

det vi har gjort forkert, be-
brejdet os selv eller været
vrede på os selv eller andre
over, er at vende ryggen til
den, vi virkelig er. 
Det gælder dybest set

om, at se på sig selv og ac-
ceptere den man er inderst
inde i sjælen. Hvis dette er
for grænseoverskridende,

kan man begynde med selv-
accept. 
Bogen er en igangsætter

og giver egoet mulighed
for at få hvile og ro – og
dermed mulighed for et
forvandlet liv.

Tænk dig sund
Bal Pawa
304 sider, 299,95 kr.
Borgen

Forfatteren kommer med
mange lettilgængelige in-
put af praktisk karakter,
som til dels baserer sig på
forfatterens egne erfarin-
ger med eget samt hendes
patienters helbred. 
Der er megen forskning,

der i dag dokumenterer
sammenhængen mellem
hjerte og hjerne. Bogen her
er inddelt i 9 afsnit om de
forskellige tilstande i krop-
pen, som vi må drage om-
sorg for, så kronisk stress
kan undgås. Det gælder
om, at få bedre vaner med
at slappe af, at fokusere
mere på fx åndedræt, im-
munsystem, hjerte, tarm
mm.
Vi skal lære at tænke os

sunde og ændre fokus til
ting, der giver glæde og let-
telse i vores system. Den en-
gelske titel ‘Mind-Body Cu-
re’ giver mere plads til, at
det er afslapning og frihed
for tankemønstre, vi må
opøve.
Alt og alle har brug for
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Kom og mød Peter
H. Fogtdal på Astro-
logiHusets stand i
Forum, København
den 9.-10. oktober



hvile, og det er godt at
kunne få indblik i, hvor-
dan vi kan forbedre fx vo-
res søvn. Der er faktisk
mange løsninger, der ikke
koster mange penge. Fo-
kus på fx åndedræt, træ-
ning af hjernen ved at vek-
sle mellem forskellige må-
der at gøre ting på - eller
tage forskellige veje til job
eller skole etc., er en måde
at opnå fornyelse på.
Det er befriende med en

forfatter, der taler åbent
om stress som en lidelse,
som kan have negativ ind-
virkning på hele kroppens
funktion.

Den indre vej 
Jens Peter Hansen
86 sider, 145,00 kr.
Eget forlag

Undertitlen lyder: ’For-
vandling gennem ånde-
drætsterapi’. Bogen bærer
tydeligt præg af, at forfat-
teren har lang erfaring
med rebirthing,  en terapi-
form med frigørende vejr-
trækningsøvelser, som han
har beskæftiget sig med i
flere årtier. Gennem den-
ne bog delagtiggør Jens
Peter Hansen læserne i si-
ne erfaringer og sin måde
at arbejde på, som har gi-
vet mange gode resultater
gennem tiden. 
Bogen er en generel ind-

føring i åndedrætsterapi
og traumeforløsning og

altså i den særlige form,
som forfatteren har udvik-
let gennem mange års
praksis. Han har tilført ele-
menter af astrologi (ud-
dannet astrolog), musik,
krystaller og energiarbej-
de fra inkatraditionen.
Man bliver med andre ord
klogere på, hvad der sker i
sind og krop under terapi-
en.
Bogen er skrevet i et let-

læseligt sprog og er et
frisk pust i beskrivelserne
af emnet.  

Væredygtighed
Bæredygtighed
Center for Væredygtighed
(red.)
320 sider, Kr. 349,00 
Dafolo

En meget interessant og
lærerig bog om menne-
skets måde at være/leve i
verden og bruge/misbruge
den på samt de mulighe-
der og umuligheder, vi
mennesker byder Moder
Jord. Bogen giver, med en
samling af bidrag fra ind-
sigtsfulde mennesker, et
indblik i, hvad de brænder
mest for inden for relevan-
te tematikker. De giver og-
så nogle bud på, hvordan
vi redder vores jord og os
selv. Bogen kommer vidt
omkring, og de forskellige
indlæg er meget forskelli-
ge både i indhold, syns-
punkter og stemninger,
men også i nørdethed.

Nogle læses let, mens hjer-
nen skal lægges i de rette
folder til andre indlæg.
Essensen i bogen ligger

fint i tråd med den udvik-
ling, som er nødvendig på
jorden, for at jorden og
menneskeheden skal kun-
ne overleve. 
Mennesket skal gerne

leve i harmoni med natu-
ren og med alle andre
væsner på kloden - og ikke
i den udbytterrolle, som
mennesket i generationer
har valgt at leve i. Vi men-
nesker må og skal lære bå-
de Bæredygtighed og Væ-
redygtighed. Disse to ‘dyg-
tigheder’ hænger uløseligt
sammen, og hvis vi kun ar-
bejder på Bæredygtighed,
så vil det ikke lykkes for os,
da vi er nødt til at leve Væ-
redygtigt, for at verden
kan være Bæredygtig. 
Når vi lever Væredyg-

tigt, så lever vi på en må-
de, som alle og alt om-
kring os kan være tjent
med på langt sigt. Det
gælder både i det person-
lige indre liv, i det ydre
daglige, praktiske liv og i
det større perspektiv i den
måde vi opfører os og le-
ver i verden på. 
Det er nødvendigt med

mindre materialisme,
downsizing, sundere føde-
varer uden tilsætningsstof-
fer, mindre affald som ikke
kan gå ind i jordens cyklus
uden forurening. Og for
sundere og mere glade
mennesker mere lytten til
det indre liv og handling
derudfra – mere socialt an-
svar hos den enkelte og
mindre interesse for den
evige vækst på det materi-
elle plan, som er verdens
agenda i dag. 
Kort sagt, vi skal leve

mere åndeligt og kærligt
med hinanden og sammen
passe på vores dejlige jord.
Følg evt. www. vaeredyg-
tighed.org
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Kan man træde på en
Vandmand?
Peter Fogtdal
192 sider (indb.), 
249,00 kr., Frydenlund

Denne bog er den bedste
indføring i astrologiens
verden, man kan tænke sig
og kan læses af alle. Tek-
sten flyder let og humori-
stisk, så det er en lyst at læ-
se. Derfor er det lidt af et
mirakel, at bogen nu gen-
udgives i en luksusudgave,
krydret med et tangerende
fagområde, nemlig rein-
karnation. Man kan virke-
lig mærke, at både astrolo-
gien og reinkarnation er
noget, der står Peter H.
Fogtdals hjerte nært. 
Vi har været så heldige

at få forfatteren til at hol-
de to foredrag på messen i
Forum i oktober, netop om
de to emner. Peter signe-
rer også bogen på Astrolo-
giHusets stand. 
PHF bruger et godt ek-

sempel på tolkning af et
horoskop. Det drejer sig
om Karen Blixens horo-
skop, som han kommer vir-
kelig godt omkring i, så
læseren får et godt hel-
hedstryk af den astrologi-
ske tolkningsproces. Også
dette gør PHF på sin helt
egen fine måde. Bogen
kan anbefales på det var-
meste og bør blive hver-
mandseje i den astrologi-
ske verden.



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.


