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Stjernekraft – ja tak!
Der er gang i forsvarsdagsordenen efter, at der nu
er krig i Ukraine og valget om Danmarks for-
svarsforbehold i EU. Valgets udfald blev det ven-
tede ’Ja’. Klimadagsordenen er også på sit højeste
og energipriserne er på himmelflugt. Dette skyldes
både klimaforandringerne og krigen, og inflatio-
nen er på det højeste niveau i flere årtier. 

Verden er i en kæmpe forandringsproces som føl-
ge af Plutos vandring gennem Stenbukkens tegn.
Vi er i en smeltedigel, på vej mod nye tider med
Pluto gennem Vandbærerens tegn. Dette gælder
også i astrologiens verden. Her kom der en uven-
tet begivenhed ind, der viste, at videnskaben også,
ligesom astrologien, kunne komme i defensiven.
Det tog dog kun videnskabsverdenen kort tid at
vriste sig fri af offerrollen. Man brugte nemlig
straks det talerør i pressen, som videnskaben jo har
– og fik gjort offentligheden opmærksom på DR's
usmagelige facon i det såkaldte satireprogram 'El-
len imellem', hvor en forsker blev overrumplet af
nogle spørgsmål, der ikke på forhånd var aftalt, og
som lå helt uden for den videnskabelige dagsor-
den– og hvor spørgerens identitet var hemmelig-
holdt. 

Et sådant talerør har astrologien ikke. Derfor er
astrologerne 'nemme ofre' i medierne. Det er jo
medierne selv, der bestemmer, om de vil tage en
klage seriøst. Med videnskaben er det anderledes,
da medierne jo har brug for videnskabsfolk til at
udtale sig i pressen om dette og hint. Vi har sam-
menlignet episoden fra DR's tv-program 'Ellen
imellem' med astrologiens situation, og vi kan jo
håbe, at videnskabens håndtering af sagen kan
medvirke til at ændre astrologiens situation som
pressemæssig paria, så befolkningen får en bedre
forståelse for, hvad astrologi er, og hvad astrologi
kan. DR kan med lethed nå en ellers overset mål-
gruppe, nemlig den million danskere, der er åbne
overfor astrologien og beslægtede emner indenfor
spiritualitetens verden. At overse så stor en mål-
gruppe er ikke foreneligt med DR's status som le-
verandør af public service, som man jo  modtager
statstilskud til. Vi følger i spænding udviklingen i
forvisningen om, at tiden er på astrologiens side –
med eller uden pressens bevågenhed. Vi er på vej
mod en tid fyldt med stjernekraft. 

Måske ser vi i fremtiden flere astrologiske stjer-
nesjæle. Disse stjernesjæle skriver Teresa Thaning
om i sin bog ’Kend din sjæletype’ – og det er der
kommet en artikel ud af, hvor vi møder en stjer-
nesjæl. 

To mennesker, som begge kan 'komme ind i ho-
vedet på folk' på hver deres måde, er Sigmund
Freud og Al Pacino. Der er artikler om dem begge
i dette nummer. Artiklen om Al Pacino er skrevet
af Lars Thor Smith, som viser, at Pacino er en
kunstner, der har stor indlevelse og dedikation i
sine roller. Ove von Spaeth har givet sig i kast med
psykoanalysens fader, Sigmund Freud, men fra en
helt anden vinkel, end når der almindeligvis skri-
ves om Freud – nemlig Freud i forhold til Moses.
Begge artikler er spændende læsning.

I dette nummer afsluttes Derek Seagriefs serie
om jagten på en ny myte for kloden. En sådan
myte er noget af det, vi har allermest brug for i en
tid præget af frygt efter corona, krig og nu abe-
kopper. Vi takker Derek for den meget fine og me-
ningsfulde serie.   

Der skal også lyde en tak til Lars Steen Larsen
for hans lærerige serie om Dr. Occulta, der – i ro-
manform – handler om Plutos vandring gennem
Stenbukkens tegn. En helt anden måde, at læse om
astrologi på. Denne romanserie giver stor forståel-
se for, hvordan planeterne påvirker vores liv - også
kollektivt.  

I serien om hverdagens helte er fokus denne
gang på musikken, som også kan udgøre et områ-
de, hvor man kan udvise menneskelighed/hjælp-
somhed overfor de svage grupper i samfundet.
Her ser vi på, hvad Bo Young og hans far Jodle
Birge betyder og har betydet for musikken og for
deres trofaste publikum.

Benja Frederiksens tarotartikel går denne gang
tæt på Den hængte mand og Neptun – og de eso-
teriske strøtanker handler om Chartres katedralen
og den indre vej.

Aase Kærgaard leverer som vanligt Udkigspo-
sten, som denne gang handler om Vandbærerens
tidsalder, og hvad vi kan nu forvente os. Hun ser
i denne artikel også nærmere på excentriske men-
nesker og minitolker deres horoskoper.
God læselyst – og god sommer
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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

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

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

ASTROLOGISK 
ANALYSE

Fødselshoroskop – Årsprognose
Børnehoroskop – Synastri

- 30 års erfaring -
Jesper Bernth-Andersen

Tlf. 6063 1791

Husk at anskaffe dig den uundværlige efemeride 

Raphaels Ephemeride 2023
Pris 129,- kr. + evt. porto

Den kan bestilles på www.astrologi.dk
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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

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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Dit liv står skrevet i
stjernerne
- astrologi for sjælen
Debbie Frank
252 sider, 249,95 kr.
Borgen

Den engelske astrolog Deb-
bie Frank er ikke så kendt i
Danmark, men hun er inter-
nationalt anerkendt og har
siden 1984 vejledt klienter,
herunder kendte og konge-
lige, bl.a. var hun også Lady
Dianas astrolog. Hun har
skrevet flere bøger, men
udkommer her for første
gang på dansk.
Der er tale om en spiritu-

el astrologibog, der bygger
på den opfattelse, at vi er
inkarneret for at lære be-
stemte ting, som vores sjæl
har valgt, og til stadighed
medvirker til, at vi møder.
Det beskrives, hvordan
astrologien kan bidrage til
denne læreproces.
Derfor indledes der med

et kortfattet afsnit om Må-
neknuderne, som viser den
vej, vi skal i livet. (Desværre
mangler der her linjerne
om nordlig Måneknude i
Tyren og sydlig i Skorpio-
nen – det må være faldet
ud). Og indledningsvis også
et afsnit om hjørnehusene
(akserne). 
Dernæst følger en grun-

dig gennemgang af de en-
kelte planeter med fokus
på, hvilken sjælegave og
hvilke udfordringer den en-

kelte planet byder på i
hvert tegn. Ved de sociale
og ydre planeter desuden
deres aspekter til de indre
planeter. 
Bogens ganske krævende

emne er beskrevet i et en-
kelt og letfatteligt sprog,
som åbner døren for alle in-
teresserede, også dem der
ikke i forvejen er særlig be-
kendt med astrologien.
Man kan vælge at læse bo-
gen fra ende til anden, eller
fokusere på de afsnit, der
er særlig relevante for ens
eget horoskop, som man i
øvrigt kan hente gratis på
en hjemmeside. 

– Aase Kærgaard

Det astrologiske kortsæt
Catherina Voergaard
52 kort, 345,00 kr.

Kortsættet til indlæring af
de astrologiske grundbe-
greber indeholder 52 kort.
Der er ét kort for hvert af
de astrologiske grundele-
menter, og sættet henven-
der sig til alle med astrolo-
gisk interesse og nysgerrig-
hed. Tegnene opdeles i ele-
ment, dynamik og polaritet
(maskulin/feminin). Plane-
terne er defineret med
nøgleord, og det samme er
husene og aspekterne.
Samlet er der tale om en
glimrende indføring i astro-
logiens grundbegreber,
som man bliver nødt til at
lære udenad for at komme
i gang med tydningen af et
horoskop – og så bliver det
for alvor spændende. Ved
hjælp af kortene kan man
øve sig alene eller sammen
med andre, hvor man kan
teste hinanden og på den

måde hurtigt lære begre-
berne, som er nødvendige
for at kunne tyde et per-
sonligt horoskop for en selv
eller andre. Et glimrende
startkit for alle astrologiin-
teresserede. 

Freud og Moses -
og et andet historiesyn
Ove von Spaeth
A4 format, 144 sider, 
280 kr.
Forlaget Zenith IC

Ove von Spaeth har gjort
det igen - skrevet en virke-
lig unik, interessant og
gennemarbejdet bog. Den-
ne gang om psykoanalysens
pioner Sigmund Freud og
den historiske Moses. Man-
ge opfatter Moses som en
bibelsk person, altså ikke
en virkelig person, der har
levet her på jorden. Dette
udsagn er gjort til skamme
med denne tværfaglige og
historisk funderede bog;
Moses har levet, og Freud
har gennem sit liv haft stor
interesse for denne histori-
ske Moses. Freud fandt sin
egen indgang og inspira-
tion til Moses-beretningen,
og faktisk sammenlignede
Freud sig selv med Moses.
Freuds tidlige baggrund in-
denfor antropologien samt
interessen for bl.a. kabbala,
drømmetydning, bibelko-
der og egyptologi gjorde,
at han udvidede verdens

syn på netop bibelteksters
indhold. Måske netop fordi
han ikke var religiøs - men
ateist, og derfor ikke faldt i
den 'teologiske fælde',
kunne han 'se' teksternes
betydning fra en anden
vinkel.
Bogen kommer vidt om-

kring: Historieforskning om
Moses både traditionel og
bibelsk, Freud og Jung,
kabbala, orientalsk filosofi,
det spirituelle verdensbille-
de, sjælen, astrologi med
meget mere, men hele ti-
den med Freud og Moses
som ankerpunkter. Der er
lagt en meget flot stram
linje og trods den store
bredde og dybde i bogen,
holder Ove von Spaeth sig
hele vejen til emnet, Freud
og Moses. Stoffet er en ren
fornøjelse og fantastisk
spændende læsning, og
med den velfunderede vi-
den og det store kildemate-
riale, der henvises til, er der
rig mulighed for selv at læ-
se mere. En meget anbefa-
lelsesværdig og lækker
bog.  

Én dag på Jorden
24 astrologiske portrætter
Lars Thor Smith
192 sider, indb., kr. 349
Forlaget Museum Astrolo-
gicum

Bogens titel vækker nysger-
righed, men vi får allerede i

NMELDELSER Redigeret af Leif Brammer

ALLE BØGERNE KAN KØBES I  ASTROLOGIHUSET
A

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
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forordet at vide, at et men-
neskeliv kan udregnes til at
svare til en enkelt dag i det
platoniske verdensår. Og
bogen rummer netop en
astrologisk beskrivelse af
en række menneskeliv, som
har vakt forfatterens inter-
esse.
For de flestes vedkom-

mende er der tale om kend-
te mennesker, fx forfattere,
komponister, kunstnere, en
instruktør, men også fx en
Shaman og en sammenlig-
ning af de to esoteriske vej-
ledere Rudolf Steiner og
Martinus. Portrætterne er
sat op i stjernetegnenes
rækkefølge, startende med
Vædderen, og næsten alle
tegn er repræsenteret. For
de fleste artiklers vedkom-
mende er de tidligere ble-
vet publiceret i Astrologi-
ske tidsskrifter. 
Bogens fokus er netop de

mange meget forskellige
udgaver, menneskeliv kom-
mer i, belyst gennem en
astrologisk tydning af deres
horoskoper. Dertil rummer
bogen et afsnit om ’tolk-
ningsmæssige finurlighe-
der’, som beskriver nogle af
de knap så kendte astrolo-
giske teknikker, der anven-
des i bogen.
Bogen er i stift bind og

gennemillustreret, for det
meste med forfatterens eg-
ne private fotos. 
Bogen er en gave til alle
astrologisk interesserede.

Aase Kærgaard

Meditativ stenkunst
Maria Mercedes Trujillo
Arango
144 sider, 249,95 kr.
Turbine

I AstrologiHuset har vi gen-
nem mange år haft spiritu-
el stenkunst i et lille hjørne
af boghandelen. Nu er der
kommet en eventyrlig smuk
bog om meditativ sten-
kunst, hvor stenene er om
muligt endnu smukkere.
Forfatteren deler ud af sit
unikke og meget elegante
design, så man er ved at gå
bagover af benovelse.  Man

kan bruge forlæggene som
inspiration til at lave egne
sten med.  Bogen indehol-
der i alt 44 illustrerede trin
for trin-projekter, hvor ca.
halvdelen er mandalaer og
resten er naturinspirerede
motiver med fx sommer-
fugle, blomster eller fisk.

Emotionskoden
Bradley Nelson
360 sider, 299,95 kr., indb.
Wiboltt 

Undertitlen på bogen er
'Lær at bruge energihea-
ling til at forløse fastlåste
følelser – og få sundhed,
kærlighed og glæde i over-
flod’.  
Kærlighedskraften er

uden tvivl den største ener-
gi, der findes. Den er posi-
tiv, og den sætter os i for-
bindelse med den energi,
som healer mest. 
Vores intention om at

være positive er et lys-
punkt, som kan få os til at
se det halvt fyldte glas i ste-
det for at se det halvtom-
me.
Når du har læst bogen,

har du værktøjer til at hea-
le dig selv med en nænsom,
intuitiv healingmetode, ud-

viklet af den holistiske kiro-
praktor, Bradley Nelson.
Metoden forløser de følel-
ser, som kan samle sig om
hjertet og gribe forstyrren-
de ind i vores evne til at gi-
ve og modtage kærlighed.
Den enkle metode gør det
muligt for os at slippe den
emotionelle bagage, som
mange bærer rundt på, så
vi kan åbne vores hjerter
for de positive energier. Bo-
gen er fyldt med eksempler
fra forfatterens mangeåri-
ge virke som kiropraktor og
energibehandler. 
Emotionskoden kan åbne

os op for de positive ener-
gier gennem en såkaldt vip-
petest. Her ser man fx på,
om kroppen svajer forud el-
ler bagud. 
Som jeg læser det, er det

de negative begrænsnin-
ger, vi pålægger os selv, der
får kroppen til at trække os
bagover. Omvendt trækker
positiv energi os forover.  
Der er også 'Styrketests' i

bogen, som man kender
det fra kinesiologi. Der er
endvidere mange skemaer,
der fx beskriver, hvilken le-
gemsdel eller hvilket organ
der skal stimuleres for at
forbedre helbredet. Der er
masser af eksempler på
mennesker, der er blevet
healet gennem metoden.
Gennem disse eksempler
ser vi, hvordan energi-hea-
lingen kan bruges på for-
skellige udfordringer i vo-
res fysiske krop. 
Alt er energi, og det posi-

tive flow er det vigtigste. 

Kend din sjæletype
Teresa Thaning
142 sider, 249,95 kr. (indb.)
Sacred Books

Undertitlen lyder: ’Visdom
om sjæletyper og deres ud-
vikling på Jorden’. Teresa
Thanings nye bog lægger
sig smukt i slipstrømmen af
tidligere udgivelser især
‘Sjælens mange liv’. 
Jeg har ikke kendskab til

andre bøger om dette em-
ne, men ud over den me-
sterlige kraftpræstation, le-

der læsningen for den
astrologisk interesserede
automatisk i retning af den
astrologiske tankegang om
elementerne – og så allige-
vel ikke helt. TT opererer
nemlig med fem typer i ste-
det for astrologiens fire
elementer. Det handler om
stjernesjæle, jordsjæle,
englesjæle, krystalsjæle og
natursjæle. Den type, der
kommer tættest på det
astrologiske, er jordsjæle-
ne, som svarer perfekt til
jordelementet. 
Beskrivelsen af hver sjæl

er illustreret med et eksem-
pel, bygget på forfatterens
oplevelser/erfaringer med
klienter. Teksten er altså ik-
ke kanaliseret elle fx byg-
get på regressionsrejser,
men bygger på forfatterens
clairvoyante aflæsninger af
de forskellige sjæletyper.
Her beskrives et typisk ek-
sempel på hver sjæletype,
og jeg brænder efter at
bringe et af eksemplerne i
et kommende nummer af
Horoskopet – set ud fra bå-
de sjæletypen og astrologi-
en.  
TT kommer også ind på

de enkelte sjæles udfor-
dringer i livet, og en af
stjernesjælens opgaver er
at lære at forstå, at andre
ikke tænker og agerer som
dem. Det tager de for givet
og kan blive skuffet, når
det går op for dem, at det-
te ikke altid er tilfældet på
trods af denne sjæletypes
store mentale potentiale.
Astrologisk set er stjernes-
jælen en kombination af
ild- og luftelementet.



TT bevæger sig hjemme-
vant rundt i stoffet. Hun be-
skriver sjælens udvikling,
typernes oprindelse og hele
sammenhængen på det
universelle plan. Endvidere
beskriver hun gruppesjæ-
lens potentiale og identifi-
kationen med sindet. 
Under sjæletyperne be-

skriver hun bl.a.  sammen-
hængen med naturens op-
byggende kræfter, udfol-
delse af liv, fornyende til-
gang til verden samt sjæ-
lens karmiske potentiale og
udviklingsvej, som kan sam-
menholdes med 
Måneknuderne i astrolo-

gien. Beskrivelsen af hver
type afsluttes med en bøn
til den pågældende sjæl.
Bogen afsluttesmed spørgs-
mål og svar om sjæletyper-
ne.

Tarot Kompasset 
- Din guide i livet
Anne-Marie Østersø
232 sider, 249,95 kr.
SphinX

Bogen angiver en ny og me-
get enkel måde at bruge Ri-
der Waite tarotkortene på i
sin personlige udvikling.
Ønsker man fx at blive klo-
gere på sin egen familie, så
anviser bogen en meget fin
måde at få overblikket på.
Det samme gælder økono-
mi, helbred og andre væ-
sentlige livsområder. Man
får et kompas i hånden som
en guide i livet og dets
mangfoldige udfordringer.
Bogens anviste metode er
en blanding af tarot og nu-

merologi, og man lærer at
tyde sit eget og andres ta-
rotkompas. Systemet kom
til forfatteren nærmest som
en åbenbaring, og hun har
finpudset dette i løbet af si-
ne 35 års som tarotlægger.
Vi lærer om skæbnekort,
årskort, parkort, firkløveren
for blot at nævne et par ek-
sempler. Trin for trin får vi
en bedre forståelse af os
selv og vores omgivelser.
Hvornår er energierne opti-
male, og hvornår er de ik-
ke?
Bogen henvender sig til

alle med interesse for det
spirituelle område, både
øvede og begyndere. Glæd
dig til at komme i gang
med et tyde dit tarotkom-
pas. 

Vejen ud af smerte
Alan Gordon og Alon Ziv
220 sider, 299,95 kr.
Borgen

Undertitlen lyder: ’En vi-
denskabelig afprøvet meto-
de til at helbrede kroniske
smerter’. Bogen kombine-
rer lettilgængelig viden-
skab med en konkret, trin-
vis plan, der lærer os, hvor-
dan man kan eliminere kro-
niske smerter. Neuroviden-
skaben har påvist, at mange
kroniske smerter føles, som
om de kommer fra krop-
pen, selv om de er forårsa-
get af fejl-udløste smerte-
kredsløb i hjernen!
Bogen anviser psykologi-

ske teknikker, der omdirige-
rer hjernen til at bryde ud
af den kroniske smertecy-
klus. Det vil med andre ord

sige, at det er lettere at slip-
pe af med smerterne – og af
den hidtidige teori om, at
årsagen til smerterne har
været forkert. Kort sagt no-
get af en landvinding. Des-
uden hænger denne forkla-
ring meget bedre sammen
med både teorien om tan-
kens kraft, psykologien og
spiritualiteten. Bogen er
derfor noget af en åbenba-
ring. 

Kvinde Mellem 
Verdenerne 
Apela Colorado 
284 sider, 299,95 kr. (indb.)
Turbine

Moder Jord befinder sig
ifølge spirituelle praktikere
fra dene-folket nu i en over-
gangstilstand. Dette bety-
der, at Jorden er på vej igen-
nem en stor oprydning og
omstrukturering, som vil re-
sultere i en genoprettelse af
verdens livsopretholdende
systemer. Forfatteren har en
ph.d i oprindelige folkeslag
og kulturer, som det moder-
ne menneske kan lære vir-
kelig meget af. 
Se mere her: https://astro-

logi.dk/shop/kvinde-mel-
lem-verdenerne-apela-colo-
rado/

Jeanne d’Arc – heks eller
helgen
Aase Thomassen
72 sider, 199,00 kr., indb.
Eget forlag

Forfatterens fascination af
Jeanne d’Arc begyndte helt
tilbage i barndommen. Je-
anne d’Arc blev kun 19 år

gammel og døde for sin
sag, men ikke forgæves.
Hun blev et symbol via sit
mod og sine handlinger,
som stadig inspirerer men-
nesker her 600 år efter hen-
des død. Jeanne d’Arc blev i
middelalderen stemplet
som heks og brændt på bå-
let.
Bogen følger Jeanne

d’Arc gennem ungdom-
men, hvor hun gik fra at
være landsbyens fromme
og stille pige til som teen-
ager at forvandle sig til en
oprørsk og viljestærk kvin-
de, som satte sig i spidsen i
kampen for frihed og selv-
stændighed. Bogen følger
bondepigens liv ved hoffet,
hendes sejre, nederlag og
prisen for at have succes.
Fjenderne ventede på en
hævn, som de desværre og-
så fik. Men selv i fængslet
svigtede Jeanne ikke sine
idealer. Forfatteren har
uden tvivl været i Jeannes
nærhed dengang for 600 år
siden.

Sunde tarme 
- stærkt immunforsvar 
Emeran Mayer 
320 sider, 299,95kr.
Borgen

Den amerikanske læge
Emeran Mayer forklarer og
afdækker meget dybde-
gående, hvor vigtigt det er
at forstå sammenhængen
mellem hjernen og fordø-
jelsessystemet som et hele,
psykisk såvel som fysisk.
Bogen er ikke en læs let
bog. Den kræver enten læ-
gelig indsigt eller mere end
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almindelig interesse for at
få udbytte af den. 
Det er bedst, hvis man

ved, hvad man er ude efter
at finde. Alligevel er der no-
get, der mangler hist og
pist. Der burde i det mind-
ste have været et stikords-
register i en bog af denne
kaliber. Man kan sige, at
man skal være bevidst om,
at der stilles krav til læseren
for at få det fulde udbytte
af bogen. Ellers skal man ik-
ke investere i den.
Det positive er, at der er

opskrifter med i bogen.

Siddhartha – en indisk
legende
Herman Hesse
128 sider, 199,95 kr.
Gyldendal

Bogen handler om en from
brahmanersøn, der i sin
sandhedssøgen trodser sine
forældres tro. Hans vej går
gennem askese og fører til
mødet med Buddha, ople-
velser af kærligheden på en
åndeligt plan samt et verds-

ligt liv. Efter af have gen-
nemlevet denne rejse, fal-
der han helt til ro i livet
med Buddha. 

Stol på din godhed -
Find dit indre guld
Tara Brach
176 sider, 249,95 kr.
Borgen

Forfatteren er buddhistisk
lærer og psykolog. Bogen
handler om at leve med he-
le sin livskraft, selv i kriser.
Medfølelsen kan bære os
igennem kriserne. Bogen er
garneret med korte histori-
er og inspirerende tekster.
Den beskriver tre essentiel-
le veje: Sandheden, kærlig-
heden og friheden. Bogen
er smukt illustreret.   

Nuets kraft
Eckhart Tolle
224 siden, 299,95 kr., 
Gyldendal

En fantastisk klassiker i gen-
udgivelse. ET har et enkelt
budskab til alle: At leve i
nuet er den mest sande vej

til et lykkeligt og oplyst liv.
Forfatteren beskriver her,
hvad det reelt vil sige at le-
ve i nuet. Bogen bærer
præg af, at ET har levet i
nuet, da den stærke bog
blev skrevet. Kraften giver
glimt af en større virkelig-
hed. Fuldt stop NU for at
ærgre sig over fortiden og
bekymre sig om fremtiden –
lev i nuet!

Vi er magiske
Jesper Westmark
234 sider, 299,95 kr., 
Gyldendal

Bogen beskriver indled-
ningsvis, at der ved siden af
vores normale virkelighed
med dens krav, forvirring
og frygt findes en anden
virkelighed, der er præget
af fuldkommen ro en virke-
lighed, hvor man allerede
er alt, hvad man skal være,
blot fordi man ER. 
Vi kan miste os selv i hver-

dagens kamp for at slå til,
men vi kan også altid finde
tilbage til at være magiske
væsener med en iboende
kraft til at forvandle vores
egen virkelighed.
Jesper Westmark har for-

talt bogens tekst til Mette
Bender, og den bærer un-
dertitlen: ’Om at møde sig
selv og opløse traumer gen-
nem meditation’. Forfatte-
ren er shaman, medita-
tionsmentor og traumete-
rapeut, kendt fra det popu-
lære tv-program ’Alene i
vildmarken’. Bogen er fuld
af enkle, praktiske redska-
ber og alle kan være med.

Undervejs hører vi om Jes-
pers Westmarks liv og hans
egen udfordrende vej, der
næsten tog livet af ham,
frem mod at acceptere sit
livskald: At guide andre ind
i meditation og bevidsthed. 

Maria Magdalene – 
healing med helligån-
dens kraft
Marianne Miravet Sorribes
140 sider, 199,00 kr., 
Eget forlag

Forfatteren har tidligere
udgivet ’De ni porte’, som
rigtig mange har haft glæ-
de af. Bogen er et produkt
af forfatterens egen rejse
mod lyset. Der er tale om en
praktisk indføring i healing
og Væren. 
Bogen er opdelt i 9 porte,

hvor den første port hand-
ler om den guddommelige
feminine energi, Maria
Magdalene og helligåndens
kraft. Der er eksempelvis
også beskrivelser af chakra-
erne, shamanisme, åndelig
healing og den globale for-
andring. 
Vi kommer med andre

ord vidt omkring i den ån-
delige verden, og det sker
på er meget konkret, brug-
bar måde, som alle kan få
glæde gennem Mariannes
erfaringer over hele fire år-
tier. 
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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 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.


