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Kulturen, det åndelige – 
og en følelse af hekseafbrænding

Så går vi snart ind i et 2022, hvor de to ydre
planeter, Neptun og Pluto, bevæger sig ind i
slutningen af henholdsvis Fiskene og Sten-
bukken. De to begynder derfor snart at gøre
klar til det tegnskifte, der finder sted om et par
år, og som ‘kommer til at bevirke et paradig-
meskift for menneskeheden’.  
Vi må altså fortsat leve lidt endnu med en

Neptun i Fiskene, som gør, at vi ikke slipper af
med coronaen og dens irriterende varianter
lige med det første. Dette vises også i det nye
Danmarkshoroskop, og vi behandler dette
emne i artiklen om ’Rigets tilstand’ bagerst i
magasinet, hvor vi også konkluderer, at både
menneskeheden og kloden har brug for nog-
le helt andre energier, nemlig de blødere og
mere åndelige værdier.

Dette nummer af Horoskopet peger i en
kunstnerisk og kulturel retning. Vi indleder
med et portræt af Annette Heick, som lige har
rundet de 50 år og fejrede fødselsdagen med
udgivelsen af en rigtig god bog, der viser, at
hun er et godt, litterært bekendtskab. Vi ser
på hendes horoskop og fremtid, og vi kom-
mer også ind på den skæbnesvangre dag i
2015, hvor hendes mand kommer alvorligt 
til skade i Thailand. Dette sker i et spæn-
dingsfelt i horoskopet, som varer i syv udfor-
drende år. 
Vi har også en artikel om kunstneren Heidi

Svelmøe, som er tidligere deltager i X Factor.
Hun er lige udkommet med et fint album.
Heidi fik en hjemblødning i 2016, som viste
sig at være en fantastisk oplevelse – en spiri-
tuel opvågnen – for hende selv, men selvsagt
ikke for hendes familie, mens det stod på. Læs
artiklen og se, hvad der skete i horoskopet i
2016, og hvad det førte til for den dygtige
kunstner. 

Lars Thor Smith leverer hele to gedigne ar-
tikler om de banebrydende kunstnere, Ole
Sarvig og Joseph Beuys. Disse artikler er hjer-
teblod for Lars, og han leverer virkelig varen
på den kulturelle del af dette nummer. 
Derek Seagrief har skrevet en fantastisk ar-

tikel i tre dele om myter og astrologi. Han
kommer virkelig i dybden med emnet i denne
banebrydende artikelserie, så glæd jer til den
første del af denne gedigne læseoplevelse.
Læs også Aase Kærgaards artikel om astro-

logiens udvikling herhjemme i denne tid. Hun
tager et eksempel op om, hvordan en ung
kvinde bruger astrologien. Samme emne be-
skrives også i 'Rigets tilstand', hvor man kan
læse om pressens noget hårdhændede be-
handling af astrologien og andre alternative
områder. De to astrologiske podcast-kvinder,
Marianne Gellert og Amalie Bendixen, sam-
menligner deres oplevelser med serien 'Mat-
chet på Mælkevejen' i DR som en moderne
hekseafbrænding. 
Vi følger op med mere Tarot, denne gang

om Himmeldronningen, Udkigsposten med
Plutos tilbagevenden i USA's horoskop, 'Ri-
gets tilstand' – Danmark lige nu – og i hele
2022. Hvordan det går økonomisk på sund-
hedsområdet, med vaccinationerne og meget
mere.
Velkommen til et nyt nummer af Horosko-

pet.

AstrologiHuset ønsker alle en glædelig jul og
et godt nytår. 

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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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

Januar

Lør-søn 8-9/1 
Reiki I kursus 
v/reikimester Esther Økær
Dag 1: Lørdag 8/1 kl. 11.00-16.00
Dag 2: Søndag 9/1 kl. 10.00-17.45
www.reikihealer.dk/reiki-kurser/#r1
Pris: Kr. 2.000,00 pr. deltager

Fredag 21/1 kl. 19.00-22.00
Lør-søn 22-23/1 kl. 10.00-18.00
Reiki Healing 1. grad
Lær en enkel og effektiv metode til
at heale dig selv og begynd rejsen
mod dit fulde potentiale.
Du lærer også grundteknikkerne til
at behandle andre. 
Kurset kræver ingen 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. 2.500,00

Februar

Tirsdag 1/2 kl. 17.30-20.00
Uddannelse i den psykologiske
astrologi
Semester 3: Korrektion – Tydning
– Prognoser
Det er næstsidste semester i uddan-
nelsen, som afsluttes med en di-
plomeksamen til november 2022,
hvis man ønsker det.
Kurset henvender sig til alle, der har
kendskab til grundstoffet
Lærer: Fagastrolog John Finding
Læs nærmere:
www.johnfinding.dk/uddannelse
Tilmelding: Mobil: 2016 1452 –
john@johnfinding.dk
Pris pr. semester: Kr. 2.650,00 

Lørdag, 5/2 kl.10.00-16.00
Temadag/Workshop: 
Måneknuderne
v/John Finding
• Tydning af måneknuderne
• Hvilke aspekter skal der lægges
vægt på

• Deltagernes måneknuder gen-
nemgås

Der optages max 10 deltagere
Læs nærmere:
www.johnfinding.dk/uddannelse
Tilmelding: Mobil: 20161452 –
john@johnfinding.dk
Pris: Kr. 550,00

Fredag 25/2 kl. 19.00-22.00
Lør-søn 26-27/2 kl. 10.00-18.00
Reiki Healing 1. grad
Lær en enkel og effektiv metode til
at heale dig selv og begynd rejsen
mod dit fulde potentiale.
Du lærer også grundteknikkerne til
at behandle andre. 
Kurset kræver ingen 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. 2.500,00

Marts

Lør-søn 5-6/3
Reiki I kursus 
v/reikimester Esther Økær
Dag 1: Lørdag 5/3 kl. 11.00-16.00
Dag 2: Søndag 6/3 kl. 10.00-17.45
www.reikihealer.dk/reiki-kurser/#r1
Pris: Kr. 2.000,00 pr. deltager

Lørdag 26/3 kl. 10.00-16.00
Temadag: Planeten Uranus
Uranus er meget andet end revolu-
tion og pludselige hændelser
Frihed – Originalitet – Det mentale –
Det uventede – Det impulsive
Efter en solid gennemgang af plane-
ten samt dens placering i husene
Gennemgår vi deltagernes horosko-
per (frivilligt)
Tilmelding: Mobil: 20161452 –
john@johnfinding.dk
Læs nærmere:
www.johnfinding.dk/tema
Pris: Kr. 550,00 

Brug gerne vores facebookside til dine arrangementer.
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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

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

Naturlig hjælp  
til din sundhed

Forhandles af Matas og helsekost
samt netbutik www.human-balance.dk

NEURORZALL

Næring til hjerne og nervesystem.  
Forbedrer hukommelsen. Kan have en positiv  
effekt på hjernens funktioner og hjælpe til at  

forbedre koncentration og intelligens.  
Kan afhjælpe og forebygge stress.

Se mere på human-balance.dk

Ekstrakt af brahmi, gotu kola,  
curcumin, havtorn og peber.

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

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

Husk at anskaffe dig den uundværlige efemeride 

Raphaels Ephemeride 2022
Pris 129,- kr. + evt. porto

Den kan bestilles på www.astrologi.dk
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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

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 kHUMAN 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

Jeg har i mange år erfaret, at samtaleterapi ofte ikke kommer
nok i dybden med helingsprocessen alene.

At forstå sine psykologiske mønstre og blokeringer er lige
så vigtigt, som at forstå sin sjæls essens. Jo mere vi er i vo-
res yder side, som er tankerne, egoet, reaktions- og ad-
færdsmønstrene, jo mere vil vi blive slidte. Når vi overser
vores indre side, medfører det en tomhedsfølelse.

Derfor har jeg valgt at kombinere klassisk psykoterapi med
spiritualitet igennem Power healing, så du kan komme
"hjem igen" til din sjæls essens og være forbundet med dit
hele jeg.

Power healing er en stærk og meget frekvenshøjnet engle hea-
ling, der er med til at give større energistyrke og lys til dit hjerte og
sjæl. Dens kærlighedsfuld og højtvibrerende energi, kan både hea-
le fysiske ubalancer, men også tanker og følelser på celleplan og er
dermed også medvirkende til at sætte skub i din spirituelle og per-
sonlige udvikling.

Sessionen starter med en dybtgående samtaleterapi, hvor vi sam-
men tager udgangspunkt i dine ubalancer og blokeringer. Sessio-
nen afsluttes af med en Power healing så der kan genskabes 
balance i kroppen og i psyken. Denne session er fantastisk effektiv! 
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For mere information: 

Healing People 
v/ Monica Rojas Risbjerg
Psykoterapeut / Parterapeut / 
Familieterapeut
www.healingpeople.dk
Praksis: Amagertorv 14b
1160 København K
E-mail: mrisbjerg@mail.dk 
Mobil: 61 78 00 23
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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



40 HOROSKOPET  •  NR . 1  /  2 0 2 2

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
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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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ALLE BØGERNE KAN KØBES I  ASTROLOGIHUSET
A

Sundhed – kunsten at
balancere dit helbred
Gunver Juul
80 sider, 89,00 kr.,
Eget forlag

Bogen er overskuelig og
veldokumenteret, og af
indledningen fremgår det
klart, at den viser vejen til,
at der er noget andet, end
den traditionelle lægefag-
lige behandling, dog uden
at afvise denne. 
Det er sundere at anven-

de de naturlige produkter
uden bivirkninger, så vidt
dette er muligt. Det vil si-
ge, at der er et alternativ -
eller supplement - til de
forarbejdede produkter.
Det gælder kost såvel som
medicin. Så her er det også
balancen, der er i centrum.
Dette balanceprincip er

illustreret gennem den far-
vede vippe med de syv fa-
ser - et godt helbred med
immunforsvaret på top-
pen, og det modsatte: Den
iltfattige krop.
Brugervenligheden kom-

mer helt i top gennem illu-
strationerne og de korte
og præcise beskrivelser af,
hvad man selv kan gøre.
Fremstillingen er enkel, så
man som læser føler, at det
er muligt at tage helbred-
sudfordringen op. Der er
håb, og det virker over-
kommeligt. 
Der ligger også en stor

visdom i beskrivelsen af, at
vores psykiske helbred har
en væsentlig betydning for
vores trivsel. Det kan være
samværet med andre men-
nesker, der har en positi-
vindflydelse. Dette synes at
være blevet mere klart ef-
ter de lange nedluknings-
perioder under coronaen. 
Det fremgår, at Gunver

Juul har været sin egen
‘testpilot’ med at søge an-
dre veje, da den traditio-
nelle lægevidenskab ikke
havde svaret på helbredel-
se eller at bevare status
quo. 
Dette understreger, at vi

kan søge masser af eks-
pertbistand fra læger og
behandlere med seriøs vi-
den og erfaring, men til sy-
vende og sidst er det den
enkelte, der vælger at gø-
re dét, der skal gøres – vi
har hver især ansvaret for
vores eget helbred og der-
med vores liv.
Gunver Juuls bog er et

godt sted at begynde, når
man vil gøre noget godt
for sig selv og dermed få
en bedre livskvalitet. Og så
går hele overskuddet fra
salget til scenekunsten,
som står Gunver Juuls hjer-
te meget nært. 

Den største 
hemmelighed
Rhonda Byrne
276 sider, 299,95 kr.,
(indb.)
Gyldendal

Forfatteren bag The Secret
er på banen igen med en
ny, medrivende bog, hvor
hun fokuserer på sandhe-
den om, hvem vi i virkelig-
heden er. Mange hellige
mænd og religiøse ledere
som fx Dalai Lama, Budd-
ha, Krishna, Jesus og Yoga-
nanda har levet og beskre-
vet denne sandhed, som
det har været nødvendigt

at få åbenbaret, da vi er
blevet distraheret af udfor-
dringerne i den fysiske ver-
den og derfor har flyttet
fokus væk fra sandheden.
Når vi først forstår, at vi
har identificeret os med
det forkerte, vil al lidelse
og negativitet falde væk,
og vi vil opleve en lykke,
der bare vil vokse. For det
er kun, når vi identificerer
os med vores ego, tanker
og krop, at vi kan føle os
små og forkerte. Ren be-
vidsthed er uden grænser.
Bogens budskaber for-

midles enkelt og dynamisk.
Samtidig er bogen fuld af
dyb og tidløs visdom fra
nulevende og afdøde spiri-
tuelle lærere, som citeres,
og som alle har opdaget
hemmeligheden fx Deepak
Chopra, Byron Katie,
Eckhart Tolle, Krishnamurti
og Rumi. Denne fine bog
indeholder også en række
healende øvelser til at op-
løse frygt og utryghed. 

Guddommelige mestre
– urgammel visdom
Kyle Gray 
300 sider, 299,95 kr.,
Turbine

Denne bog om opstegne
mestre og deres visdom
bærer undertitlen: ’Skab
forbindelse til universelle
åndelige vejledere ved
hjælp af aktiveringer’. For-

fatteren har igen skrevet
en rigtig god bog om den
spirituelle og åndelige ver-
den og den visdom, der
findes i denne verden. Vi
finder nye værktøjer til at
skabe kontakt med de Op-
stegne Mestre, så det bli-
ver muligt at modtage de-
res vejledning og healing.
Han beskriver 33 af de op-
stegne mestre, og hvordan
de blev ophøjet for at kun-
ne tjene menneskeheden. 
Bogen beskriver aktive-

ringer og visualiseringer, så
man kan komme i kontakt
disse høje energier. Ved
hjælp af øvelser til højnel-
se af ens vibrationer, lærer
vi at få tilgang til Lysrådet
og æteriske oaser til hea-
ling og vejledning. Alle
kan skabe denne forbin-
delse ved hjælp af god vej-
ledning, som denne bog
tilbyder. 

Stjernetegn
Helena Møller og Anette
Lynggaard
28 sider, 49,00 kr. + 12 kort
med illustrationer
Eget forlag

Her er et lille hæfte med
kodeord og korte beskri-
velser af tegnene. Der
medfølger et kortsæt med
illustrationer af hvert tegn
– kan bruges som postkort.
Bag på kortene findes de
enkelte tegns kodeord. I ‡
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bogen handler kodeordene
om personligheden, kærlig-
heden, og hvem man passer
med. Man lærer også, hvil-
ken planet og hvilket ele-
ment, de enkelte tegn til-
hører. Kort sagt et lille hæf-
te, der er godt for begynde-
ren at have lige ved hån-
den.

Breath – en opdagelses-
rejse ind i den glemte
kunst at trække vejret
James Nestor
300 sider, 299,95 kr., (indb.)
Wiboltts Forlag

Åndedræt og sundhed
hænger uløseligt sammen.
Vi trækker alle vejret om-
kring 25.000 gange dagligt,
men vi har alligevel mistet
evnen til at trække vejret
korrekt, som naturen fore-
skriver. Konsekvensen af
dette er alvorlig, og journa-
listen James Nestor (JN) ta-
ger os med på en rejse
rundt på kloden, for at op-
spore mennesker, der for-
sker i de gamle vejrtræk-

ningsteknikker. Bogen er
baseret på gamle medicin-
ske tekster og nyere studier
indenfor lungemedicin, psy-
kologi, biokemi og fysiolo-
gi. 
xDen grundige bog ven-

der op og ned på den kon-
ventionelle viden om ånde-
drættet, og det er, hvad vi
trænger til. Håbet er, at
man efter læsningen aldrig
kommer til at trække vejret
på samme måde igen. En
god og gennemgribende
bog med meget baggrunds-
stof. 

VISION - en bog om at
virkeliggøre sjælens 
inderste drøm
Majbritte Ulrikkeholm
295 siden, 249,95 kr.,
Historia

I denne nye bog tager den
erfarne forfatter, sanger og
underviser Majbritte Ulrik-
keholm læseren med på en
rejse i visionernes magiske
univers. Det sker via en for-
tælling af hendes egen hi-
storie. Der deles rundhån-
det ud af mange års erfa-
ring som kunstner og un-
derviser. VISION er også en
inspirerende undervisnings-
bog med indlagte øvelser. 
Bogen henvender sig til

læsere, der ønsker at finde
ind til kernen af deres vi-
sion, og som ønsker redska-
ber til at virkeliggøre sjæ-
lens drøm. Bogen inspirerer
til at udvise medfølelse for

sit liv, og Majbritte Ulrikke-
holm viser en vej til både
mod og kreativitet. Øvelser-
ne hjælper til at favne
frygt, skam og sårbarhed,
så det hele menneske ind-
drages, når visionen foldes
ud og sjælens drøm frisæt-
tes.

The Endgame 2020-2024
Kurt Lindekilde
229 sider, pris 97,-
Forlaget for spirituel læge-
kunst

Selv om titlen er på engelsk,
er bogen på dansk. Kurt
Lindekildes bog er en dybt-
gående gennemgang af,
hvad det egentlig vil sige,
at menneskeheden bevæ-
ger sig ind i Vandbærerens
tidsalder. Der tages ud-
gangspunkt i den kendsger-
ning, at mennesket er et
åndsindivid, der for tiden
har taget bolig i en fysisk
krop for at berige sig selv
og sine omgivelser.
Med afsæt i forskningen i

kvantemekanik beskriver
Kurt Lindekilde de mange
beviser for, at vi med vores
bevidsthed kan påvirke den
virkelighed, vi befinder os i.
Krop, bevidsthed, hjerne og
kvantemekanik har samme
fællesnævner.
Han peger på, hvor vig-

tigt det er til stadighed at
arbejde med selvudvikling,
og nå frem til at tænde ly-
set i hjertet. I den sammen-

hæng ser han astrologien,
specielt den esoteriske
astrologi, som en vej at gå. 
En omfattende præsenta-

tion af den findes i bogens
kap. 6. Horoskopet viser
den enkeltes ’indre vej’ el-
ler udviklingsvej. Han viser,
hvordan alt er energimæs-
sigt forbundet i det, som
har mange navne alt efter
religion eller overbevisning:
Det kollektivt ubevidste
(Jung), Akashakronikken
(Steiner), visdomsoceanet
(Martinus), nulpunktsfeltet
(kvantemekanikken) osv.
Undervejs deler han gav-

mildt ud af egne erfaringer
med selvudvikling. Desuden
indeholder e-bogen et rig-
holdigt noteapparat med
referencer ikke bare til
ovenstående men også til
de forskellige aspekter af
corona pandemien, som ses
som en form for test på ve-
jen ind i Vandbærerens tids-
alder.
Bogen findes kun som e-

bog, og kan kun købes di-
rekte hos forfatteren selv
enten på MobilePay 190354
eller på konto 4092
9110116133. Husk ved køb
at anføre dit navn, den e-
mail e-bogen skal sendes til
og titlen The Endgame
2020-2024.

Englekort
Galaktisk visdom – Guidan-
ce og Lysportalkort
Louise S. Rørbech & Line R.
Balling
44 kort med guidebog
269,00 kr.
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Disse fine og delikate kort
indeholder en guidebog
med 50 øvelser. Kortsættet
er skabt i samarbejde med
ærkeengle, mestre og
stjerneenergier til aktive-
ring af vores galaktiske vis-
dom. Man får vejledning i
livet, og kortene kan bru-
ges til selvhealing gennem
åbning af lysportaler. Kor-
tene understøtter trans-
formation og kontakten
med de højere energier.
Alt er fint beskrevet i gui-
debogen, så man kan gå i
gang med læsning og
øvelser det samme. 

Bedste venner
Elsebeth Søndergaard
24 sider, 200,00 kr.,
Eget forlag

Her er en sød fortælling
om Snefnug, som bliver
drillet. Vi ser, hvordan hun
tackler dette, og bogen
handler om at være søde
ved hinanden. Den viser –
som i Gummi-Tarzan – at
der altid er noget, man er
god til. Bogen tager em-
ner op, som børn møder i
deres hverdag, og det sker
ved at stille spørgsmål,
som de voksne kan disku-
tere med børnene om sva-
ret på. 
Målgruppen er fra 4-8

år. Figurerne er tegnet som
krystaller, og med til bo-
gen hører en lille pose kry-
staller, som svarer til perso-
nerne i bogen. 

Stjernevisdom i det
Gamle Testamente
Ove von Spaeth
132 sider, 240,00 kr. 
(illustreret, hardcover, 
A4-format). Zenith IC

Denne væsentlige bog gi-
ver læseren et tværfagligt,
historisk syn på stjernelæ-
re og astrologi i Bibelen.
Dette er i sig selv spæn-
dende læsning, hvor man
også får et berigende ind-
blik i de mange ofte vel-
kendte beretninger i et
overraskende nyt lys. 
Bogen bærer undertit-

len ’De gamle kulturers
stjernekundskab farvede
religionen’. I oldtiden var
indvielsesmysteriernes
stjernelære en del af reli-
gionskulturen. Nogle af
trækkene findes i Bibelen
og i de ældste kristne tek-
ster. 
Forfatteren har på sær-

deles grundig vis dykket
dybt ned i sammenhæn-
gen, da der undervejs i hi-
storien synes at være gået
noget tabt. Dette har
medført, at de himmelske
elementer i religion og
mytologi med tiden er ble-
vet udvandet. Teologien
var fra begyndelsen base-
ret på stjernekundskab. 
Dette forsøger Ove von

Spaeth med denne bog 
at råde bod på. Derfor er
materialet væsentligt og
nok den mest dybtgående
forskning, der er foretaget
herhjemme.Nogle af forsk-
ningsresultaterne, som bo-

gen beskriver, vil sandsyn-
ligvis også påkalde sig in-
ternational interesse. 
Der var overalt fokus på

stjernerne, og motivet på
forhænget til templets  Al-
lerhelligste var et stort bil-
lede af himlen og Mælke-
vejen fra øverst til nederst. 
Tre af bogens øvrige ho-

vedpunkter er:
Udøvelsen af stjernevar-

sler i israelitternes tradi-
tioner. Man brugte magi-
ske formler, baseret på
himmellegemernes navne, 
hvilket fremgår af Kabba-
laen.
Det Gamle Testamente

er verdens ældste religiøse
bog. Den er fyldt med rela-
tioner til stjernelæren. 
De astronomiske data

om tiden for Moses’ fødsel,
hvor vi kan læse om både
den første dag i måneden
for hans fødsel – og tiden
på selve dagen for fødslen.  

Tycho Brahes magiske
verden – Ny udgave
Ove von Spaeth
128 sider, 380,00 kr. (indb.)
Museum Astrologicum

Denne udvidede og revide-
rede  udgave  af  succesbo-
gen om Tycho Brahes liv og
virke, hvor også fx stjerne-
lære og astrologi hos Sha-
kespeare omhandles, har
ca. 10 pct. ekstra læsestof. 
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Tarotkalendere 2022
Kristine Hedrup og Robin Haslund Buch
Tarot Ugeplanner - 199,00 kr. (indb.)
Tarot Månedskalender - 149,00 kr.
Kan købes samlet til - 299,00 kr. Forlaget Galaxen

Sidste år udkom en enestående kalender - ugeplan-
ner - på dansk, som ikke er set andre steder på klo-
den, nemlig en tarotkalender. I år er der udvidet
med en tarot vægkalender. De sælges både hver for
sig og samlet. Køber du samlet, får du dem til ra-
batprisen 299,00 kr. 
Ugeplanneren er forbedret i denne nye og flotte

udgave. Der er 52 ugentlige tarotoplæg, 70 smukke
illustrationer, den er i hardback med guldtryk og
bogmærkesnor i guld. Der er tider for ny- og fuld-
måne, årsoversigt over 2022 og 2023 og kalenderen
har blanke sider, som kan bruges til dagbog og no-
tater.
Vægkalenderen udkom ikke sidste år, så den er

helt ny. Den har 12 månedsoplæg med Rider Waite-
kort samt 12 meget smukke månedsillustrationer
som kan pryde din væg året igennem.

Tarotkalender
Ugeplanner for 2022

Kirstine Hedrup 
Robin Haslund Buch
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Illustrationer

 ROBIN HASLUND BUCH

Forlaget GALAXEN

2022
Månedskalender 



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.


