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HOROSKOPET fylder 25 år 
i fineste stil

2022 er året, hvor vi her på redaktionen kan fejre
vores sølvbryllup. Vi kan sige hinanden tak for et
eminent og nært samarbejde gennem årene, som
har været både interessant, lærerigt, sjovt og til ti-
der også hårdt. Nogle har været med hele vejen
igennem, andre har forladt redaktionen undervejs,
og andre er kommet til. Jeg takker hermed alle for
en brav indsats gennem de 25 år.
En decideret fejring bliver der ikke, men vi hvi-

ler ikke på laurbærrene, så vi fejrer de 25 år med
et nyt initiativ. Vi har nemlig indstiftet en ny astro-
logisk pris, som vi kalder for 'Grævling-prisen' –
ikke at forveksle med den ældre journalistpris med
et lignende navn. Prisen vil blive uddelt årligt – el-
ler efter fortjeneste – til den eller de skribenter, som
endevender en sag med astrologiske briller på og
dermed kaster nyt lys på den eller opstiller en hy-
potese, som viser, hvordan et problem evt. kunne
have været undgået/begrænset – eller måske endda
vendt til succes. 
Det første mysterium, vi har valgt selv at lægge

ud med er mysteriet om branden på Scandinavian
Star, som har været genstand for utallige spekula-
tioner i pressen, uden at man er kommet et afgø-
rende skridt nærmere en opklaring. Vi påviser i ar-
tiklen, at hverken myndigheder eller presse har
kunnet finde et motiv eller andet, der kunne tjene
til en opklaring, da de har haft et forkert fokus.
Måske har der slet ikke været tale om en 'mord-
sag', men om en gemen sag om penge og grådig-
hed? Vi håber med dette bidrag at få mere klaring
over sagen, så der kan sluttes en form for fred ef-
ter 32 år med mytedannelse og gentagne oprip-
ninger - ikke mindst for de pårørendes skyld. 
Læs om den spændende konklusion i dette num-

mer af Horoskopet.
Læs også om den kendte danske politiker, Uffe

Elbæk, som bruger astrologi, både personligt og
professionelt, også i forhold til det parti, han tog
initiativet til i 2013, og som var smadret til atomer
en kvart Saturn-runde senere. Vi bragte for et par
årtier siden to artikler om Uffe og kaospiloterne.
Nu kommer det tredje indslag, som vi bringer i an-

ledning af Uffes farvel til Christiansborg-politik og
hans nye mursten af en selvbiografi. 
Plutos gennemløb i Stenbukkens tegn er ved at

synge på sidste vers. I den anledning bringer vi 
en artikel i to dele, skrevet af pseudonymet Dr.
Occulta: 'Hovedsageligt om Pluto og Saturn i Sten-
bukken'. 
'Søgen efter en ny myte for planeten Jorden' af

Derek Seagrief fortsætter i dette nummer. Artiklen
fokuserer på healerplaneten Chiron og dennes for-
bindelser i horoskopet samt til de myter, der fin-
des om ham.
Udkigsposten af Aase Kjærgaard ser denne gang

på planeten Mars både i forhold til virus, som ven-
depunkt for pandemien og i forhold til Vladimir
Putins angreb på Ukraine.
Benja Frederiksen skriver om Styrken og Solen

i sin tarotartikel og sender 'Esoteriske strøtanker' i
omløb i sin anden artikel.
Rigets tilstand fokuserer på den smeltedigel som

både Danmark, Europa og resten af verden befin-
der sig i lige nu. Vi er i svære overgangstider, og
selv om det ikke ser sådan ud i øjeblikket, kan dis-
se svære tider faktisk medføre, at verdenssamfun-
dets opmærksomhed flyttes længere og længere
væk fra den fysiske verden og dermed pengene.
Det er andre ting - de nære ting - de menneskelige
ting, der bliver vigtige! Vi er på vej i en mere ån-
delig retning, selv om det ikke ser sådan ud lige i
øjeblikket – men i overgangstider kan det være
svært at gennemskue, hvad der er i vente.  

Velkommen til et nyt og spændende nummer af
Horoskopet. 

Af Karl Aage Jensen



Indhold
april / maj / juni 2022

2
4 Uffe Elbæk – Et liv

Af Karl Aage Jensen

10 SCANDINAVIAN STAR - myternes fald?
Af Karl Aage Jensen

13 SCANDINAVIAN STAR - Astrologiske overvejelser og konklusion
Af Karl Aage Jensen

17 Indstiftelse af en ny astrologisk pris 'Grævlingprisen' 
Af Karl Aage Jensen

18 Breve fra Dr. Occulta (1) 
– Plutos vandring gennem Stenbukkens tegn

25-29  Horoskopet light 

30 Kvartalshoroskoper
Af Lykke Larsen

32 Horoskopet light

8 TAG UD OG GEM-SIDER 
Aktivitetsliste + Daglige aspekter

33 Humoroskopet
Af Karl Aage Jensen

34 Esoteriske strøtanker Livets labyrint
Af Benja Frederiksen

37 Annoncer

42 TAROT - Styrken og Solen – at bringe Himlen ned på Jorden
Af Benja Frederiksen

47 Søgen efter en ny myte for planeten – 2. del
Af Derek Seagrief

54 Astrologisk udkigspost – Mars – virus som vendepunkt
Af Aase Kærgaard

58 Rigets tilstand
Af Karl Aage Jensen

62 Anmeldelser
Af Leif Brammer

Alle astrologiske 
artikler er markeret

med en stjerne 
fra 1-3 alt efter 
sværhedsgrad.
1 stjerne er den 

lettest tilgængelige 
og 3 den sværeste.



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 2022

8
Astrologisk Selskab
Foredrag, cafeer og astrologisk 
meditation
Følg med på opslagstavlen i Astro-
logiHuset og på hjemmesiden:
www.astrologiskselskab.dk

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

April

Tors-fre 21-22/4
kl. 09.30 – 14.30
Lør-søn 23-24/4
kl. 10.00-14.30
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

Maj

Erhvervsastrologi – grundkursus
Den 7. maj 2022 kl. 10.00-15.00 i
AstrologiHuset
v/Karl Aage Jensen
Pris: 900,00 kr.
Hvad bruger virksomheder astrologi-
en til?
Kort gennemgang af tegn, planeter,
huse og aspekter ift. erhvervsastrolo-
gien.
Erhvervsastrologiens anvendelses-
områder.
Cases - Analyse af et firmahoroskop
med prognoser for fx økonomi
Der er gruppearbejde med et eksem-
pel fra holdet.  

Tors-fre 19-20/5
kl. 09.30 – 14.30
Lør-søn 21-22/5
kl. 10.00-14.30
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

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

Maya Fridan
clairvoyant rådgivning privat & erhverv

Personlig rådgivning & afdødekontakt.
Virksomheds rådgivning.

Mentorforløb erhverv som 3 eller  
6 måneders forløb.

Studieforløb erhverv ”Optræn din 
intuition/clairvoyante evner”.

Workshops på Masterclass niveau.
Korte workshop forløb.

Tlf. 40 46 48 40  post@maya-fridan.dk
Tilmeld dig mit nyhedsbrev på  

www.maya-fridan.dk

GRATIS DAGSHOROSKOPER 
for alle tegn – hver dag
Gå ind på www.astrologi.dk og klik på Dagshoro-
skoper, så har du hver dag dit horoskop!
Du kan tilmelde dig vores gratis søndagsbrev 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

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

Ordinær 
generalforsamling
Torsdag den 21. april 2022 kl. 13.00

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

Hold dig opdateret
og bliv klogere 

Abonnér på Astrologimagasinet 
HOROSKOPET

Information om priser for papir- 
og e-abonnement findes på 

www.astrologi.dk

mailto: astrologi@astrologi.dk   

Telefon 3645 0545
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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
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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
www.astrologi.dk

SKANDINAVIENS STØRSTE BOGHANDEL INDEN FOR ASTROLOGI

Exploring Eternal Egypt
27. May to 6 June 2022

Cairo-Luxor-Abydos-Nile Cruise-Anafora Coptic Retreat Center

11-Days Spiritual Pilgrimage with Scandinavian & USA Seekers

This magical Adventure is arranged by Younes Rejser Aps & Tour Leaders 
Berit & Derek Seagrief

Request more Info/Prices & to Register as a Key of Light, contact:
derek@seagrief.com or younesrejser@younesrejser.dk



HOROSKOPET  •  NR .  2  /  2 0 2 2 41

LARS THOR SMITH

ÉN DAG PÅ
JORDEN

24 astrologiske portræ4er

F O R L A G E T  M U S E U M  A S T R O L O G I C U M

Én dAg På jorden
24 astrologiske portrætter

Forfatteren og astrologen Lars Thor Smith har her begå-
et en yderst interessant og atypisk astrologisk portræt-
bog, som ikke er en decideret lærebog – og dog. For na-
turligvis lærer man en masse om astrologiske teknikker,
processer og tydningsregler, men mest af alt er det ind-
følingsevnen, man lægger mærke til. Bogen er en gobelin,
vævet sammen af de mest forskellige kulører og farve-
mønstre.

Bogens artikler omhandler hovedsageligt kendte menne-
sker. Læseren kan blade gennem bogen og dermed gå fra
livsbillede til livsbillede ligesom på en kunstudstilling og
langsomt lade en fornemmelse for tilværelsens utrolige
mangfoldighed og rigdom vågne i sig.

196 sider 
A4-format med 
hardcover omslag
Pris 349 kr.

Vel nok den smukkeste astrologibog i landet
h h h h h h

W W W . A S T R O L O G I . D K



Én dag på Jorden 
- 24 astrologiske 
portrætter
Lars Thor Smith
Hard Cover A4 format,
349 kr.
Forlaget Museum 
Astrologicum

Denne bog er en kombina-
tion af en kunstbog og en
astrologibog, så mangler
du inspiration i tydnings-
processen, så er bogen
oplagt med sine mange ind-
faldsvinkler til markante
menneskers horoskoper.
Det længste kapitel i bogen
handler om Martinus og
Rudolph Steiners horosko-
per, hvor personerne for
første gang beskrives hver
for sig og sammen. Vi hører
om de to markante spiritu-
elle mennesker og deres fi-
losofier. 
Vi finder også portrætter

og tydninger af fx Michael
Strunge, Dan Turèll, Suzan-
ne Brøgger, Søren Kierke-
gaard, Yahya Hassan, Tal R,
Ole Sarvig, Fassbinder,
Frank Jæger, Picasso, Beet-
hoven, Peter A.G. Nielsen,
Janis Joplin, Piet Mondrian
m.fl.
Selv om bogen ikke er en

decideret lærebog, kan
man hente meget inspira-
tion i tydningen af horosko-
per. Man lærer om tyd-
ningsregler, processer og
teknikker, men mest af alt

er det forfatterens indfø-
lingsevne, der skinner igen-
nem. Dette skyldes ikke
mindst, at Lars Thor Smith
selv er kunstner. Han siger,
at bogen er en gobelin, væ-
vet sammen af de mest for-
skellige kulører og farver,
og at man kan sammenlig-
ne læseoplevelsen med at
gå på kunstudstilling og
langsomt lade en fornem-
melse for tilværelsens utro-
lige mangfoldighed og rig-
dom vågne i sig.
Bogen spænder vidt og

byder også på fx portrætter
fra en erhvervsleder over en
shaman til Natos horoskop,
som gør bogen yderst aktu-
el.
Vil du med på udstilling,

så læs denne usædvanlige
bog. - Karl Aage Jensen

Sjælshoroskopet
Claus Houlberg
44 sider, 95 kr.
Forlaget Haristios

Den esoteriske astrologi er
et område af astrologien,
som er under udforskning i
disse år. En myreflittig pio-
ner i den sammenhæng er
astrologen Claus Houlberg,
der sammen med sine stu-
derende har udviklet en
metode til at opstille et
sjælshoroskop.
Hans arbejde bygger bl.a.

på Alice Baileys omfattende
bog Esoterisk Astrologi og

på de teosofiske beskrivel-
ser af kausallegemet.
Den beskriver nogle fæ-

nomener, som er næsten
ukendte i den klassiske og
psykologiske astrologi:
tegnhuse og stråletriangler
og deres tydning. Også vo-
res energisystem i form af
de store chakra langs ryg-
raden inddrages ligesom
planeternes rolle som strå-
leherskere.
Denne lille bog er tænkt

som en lærebog for de stu-
derende, og et første ud-
kast til en praktisk anven-
delig sjælsastrologi. Men
den kan være til gavn og
glæde for alle, der søger
indblik i den esoteriske
astrologi og dens mulighe-
der for at støtte mennesker
i deres bevidsthedsudvik-
ling. - Aase Kærgaard

Horoskopets nutid
Claus Houlberg
50 sider, 95 kr.
Forlaget Haristios

Som det fremgår af foror-
det til denne lille bog, er
det den første danske lære-
bog i astrologisk prognose
med et spirituelt udgangs-
punkt.
Prognosens formål er ik-

ke længere den ydre ver-
den og tydninger, der ved-
rører den, men derimod
stadier i bevidsthedens ud-
vikling i sjælens indre ver-

den hos den enkelte. Ind-
ledningsvis defineres, hvad
det vil sige at ’gå den indre
vej’.
Claus Houlberg beskriver

fire stadier i menneskers ud-
viklingsniveau. Hvert sta-
die har sin særlige astrologi,
og dermed også sin særlige
prognosetydning. Hans fo-
kus er her på det fjerde sta-
die: den esoterisk tydning,
eller den indre vejledning
af klienten.
Efter en gennemgang af

de anvendte prognosetek-
nikker følger en gennem-
gang af de 14 planeter (in-
klusive dværgplaneterne)
samt akserne, interaspekter
m.m., og vi får et eksempel
på en spirituel tydning af
en prognose.
Som sædvanlig er sproget

klart og enkelt, vi får en let
tilgængelig introduktion til
den nyeste dimension af
astrologisk prognose.

- Aase Kærgaard

Astrologisk dagbog 3
Claus Houlberg
288 sider, 225 kr.
Forlaget Haristios

Med den tredje udgave af
den astrologiske dagbog
har Claus Houlberg i de tre
bind samlet dagbogsindlæg
fra 7 år (¼ Saturnrunde), og
denne gang er udgangs-
punktet da også Saturn i
Vandbæreren. I bind 3 har
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NMELDELSER Redigeret af Leif Brammer

ALLE BØGERNE KAN KØBES I  ASTROLOGIHUSET
A



han samlet det seneste års
næsten daglige indlæg på
Facebook med undertitlen:
Omrids af en manifestation.
Det, der manifesterer sig er
en ny energimæssig virke-
lighed i astrologien såvel
som i vores verden i øvrigt.
Claus Houlberg har rigtig

mange følgere på Face-
book, og med god grund. I
hans indlæg er der virkelig
meget hjælp at hente i den
forvirrende overgangstid, vi
befinder os i. 
En gave i den sammen-

hæng er det omfattende
stikordsregister, som findes
sidst i bogen. Tanken er ik-
ke nødvendigvis, at man
læser bogen fra ende til an-
den, men at man søger det,
man har brug for i sin be-
vidsthedsudvikling.
Bogen er rigt illustreret,

som oftest i farver, og ba-
gerst findes også en liste
over samtlige illustrationer.
Det gør bogen let at finde
rundt i.
Sproget er som altid klart

og let tilgængeligt, selv om
emnerne af og til er kræ-
vende.
Den er en gave til alle,

der er undervejs på den in-
dre vej eller bare står på
tærsklen. - Aase Kærgaard

Den forsvundne 
Shakespeare og skriften
på himlen
Ove von Spaeth
107 sider, 190 kr.
Forlaget Zenith IC

Ove von Spaeth beskriver i
denne bog sin forskning i
de esoteriske sammenhæn-

ge, der forbinder Francis
Bacon, Tycho Brahe og for-
fatteren Shakespeare.
Hvem Shakespeare egent-

lig var, ved man ikke, og der
findes flere teorier, men
von Spaeth argumenterer
for, at meget tyder på, at
det kan være Francis Bacon,
der står bag forfatterska-
bet. Og endvidere, at Bacon
har ladet sig inspirere af Ty-
cho Brahes videnskabsme-
tode, selv om han aldrig
nævner ham.
I sin argumentation tager

han udgangspunkt i nogle
dybere lag af Shakespeares
værker, en række referen-
cer til elementer fra alkymi-
en og astrologien - eller
skriften på himlen, en be-
tegnelse, von Spaeth har
hentet fra de gamle Babylo-
niere. Denne symbolik, er
ikke så gennemskuelig i
dag, hvor astrologiens sym-
bolik ikke længere er nær-
værende i de flestes be-
vidsthed.
Von Spaeth understreger,

at hans forskning skal ses
som ’tilbud’ til videre ud-
forskning, ikke som en bi-
ografi. Han kalder forbin-
delsen mellem Shakespeare
og Bacon for ’et dobbelt-
mysterium’. 
Der er tale om en smuk

bog, indbundet i stift bind
og rigt illustreret, oftest
med forfatterens eget bil-
ledmateriale, diagrammer,
kort m.m. Tanken er, at bo-
gen kan læses uden viden-
skabelige forudsætninger.

- Aase Kærgaard

Basilisken på himlen og
stjerne-tidsaldre
Ove von Spaeth
101 sider, 190 kr.
Forlaget Zenith IC

I dette værk fremlægger
forskeren Ove von Spaeth
dele af sin udforskning af
oldtidens stjerneverden,
specielt med henblik på de
store såkaldte verdens-tids-
aldre. Det handler om det
fænomen, vi kender som
præcession, altså forårs-
punktets bevægelse gen-

nem dyrekredsens tegn og
dens forbindelse til Basili-
sken (Regulus). 
Han fortæller, at præces-

sionen har været et emne,
der har optaget astronomer
og andre forskere helt til-
bage i oldtiden, også med
henblik på at fastlægge ka-
lendere. Gennemsnitligt ta-
ger præcessionen 2158 år
for hvert tegn, og vi befin-
der os nu i Vandbærerens
tidsalder. 
Basiliskos er et andet

navn for fiksstjernen Regu-
lus (Løvens hjerte), som spil-
ler en væsentlig rolle i fast-
læggelsen af overgangen
mellem de forskellige tids-
aldre. Men Basilisken er
derudover også en mytolo-
gisk figur.
Von Spaeth fremhæver,

at indviede havde en særlig
adgang til viden om de
astrologiske sammenhæn-
ge. Og han kommer vidt
omkring både i oldtidens
babyloniske og ægyptiske
kulturer i indisk og kinesisk
tradition samt i Islam.
Undervejs fremdrager

von Spaeth viden, der i mel-
lemtiden er blevet glemt,
men som stadig fortjener
opmærksomhed. 
Bogen rummer en række

spændende illustrationer,
som kaster lys over de em-
ner, han behandler.

- Aase Kærgaard   

Esoterisk astrologisk
kompendium
Med fokus på 
kombinatorik
Lena Storm
278 sider, 285 kr.

Kompendiet indledes med
sætningen: ”Til alle nybe-
gyndere med interesse for
esoterisk astrologi”. 
Og man må virkelig sige,

at nybegynderne her har et
redskab, som tager dem i
hånden på vejen ind i astro-
logiens fantastiske verden.
Lena Storms udgangspunkt
er hendes deltagelse i kur-
ser på grundskolen hos
Claus Houlberg. 
Kompendiet rummer en

grundig og systematisk
gennemgang af alle astro-
logiens grundbegreber med
fokus på, hvordan de for-
skellige elementer kombi-
neres. Hun udbygger så
med elementer fra den nye
esoteriske dimension, som
er under udvikling i disse 
år. Tegn, huse, planeter og
aspekter forklares oversku-
eligt og grundigt, men der-
til kommer et afsnit om de
7 stråler, som spiller en væ-
sentlig rolle i den esoteriske
astrologi.
Kompendiet bindes sam-

men af en spiralryg, som
gør det let at have bestem-
te sider fremme undervejs i
studierne.

Astrologiske 
læringskort
Lena Storm
169,95 kr.

Som et supplement til kom-
pendiet har Lena Storm ud-
arbejdet et sæt astrologiske
læringskort, som den astro-
logistuderende kan lege
med undervejs. 

- Aase Kærgaard
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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 perfektegave

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.




