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Krise og nye tiltag
Som I ved, rammer krisen de fleste, desværre også
Astrologimagasinet Horoskopet. Men vi slås med
åben pande og prøver at få enderne til at mødes. Her
et lille rids over situationen, og hvad vi har tænkt os
at gøre ved det.
Alle abonnenter på Magasinet Horoskopet har

modtaget girokort til fornyelse for det kommende år
2023. Desværre er der en stor del (ca. 30%), der end-
nu ikke har fornyet deres abonnement. Det er vi rig-
tig kede af, for det er den største nedgang i antallet af
fornyelser nogensinde. Så har du overset, at dit abon-
nement skal fornys, eller er girokortet bortkommet,
så kontakt os på karl@astrologi.dk, så vi kan få det
løst. Vi håber, at I alle stadig vil være med til at støt-
te op om astrologien, og at vores nye tiltag vil vække
interesse. 

� Til nye abonnenter tilbyder vi Magasinet Horo-
skopet til halv pris det første år, som fratrækkes på
shoppen, før betalingen aktiveres, det kan du tjekke
på din konto. Efter betalingen sender du blot en mail
med teksten: Ny abonnent til halv pris.
� Bladet Horoskopet vil i 2023 være på 64 sider.
Dvs. at vi pga. af den store nedgang i antallet af
abonnenter har besluttet at opgive de ekstra 8 sider,
som vi for nogle få år siden udvidede bladet med
uden beregning. Det forventes også, at vi i løbet af
2023 opgiver kiosksalget, som er vigende. Vi håber,
at vi på denne måde kan rette op på situationen. 
� Nyt spændende tiltag: Udgivelse af Astrologisk
Årbog 2022/23 - En oplagt gaveide.

Vi har længe ment, at der manglede en Astrologisk
Årbog, så det råder vi bod på nu. Årbogen er under
udarbejdelse og er en oplagt julegaveidé. Derfor har
vi udfærdiget et smukt gavekort, som ved køb frem-
sendes til udprint, da bogen først udkommer i janu-
ar 2023. Bestil bogen/gavekortet i AstrologiHusets
Boghandel på www.astrologi.dk, så sender vi bogen
på udgivelsesdagen eller afhent bogen i Astrologi-
Huset til januar. Vi oplyser udgivelsesdatoen på vo-
res hjemmeside. 
Årbogen vil – ud over forudsigelser for det kom-

mende år – være baseret på nye tekster og artikler fra
interne og eksterne forfattere samt på ældre artikler
fra Magasinet Horoskopet samt fra det gamle blad

Galaxen. Der vil også være interessante uddrag/ka-
pitler fra nogle af de bøger, vi har udgivet på de for-
skellige forlag, som Huset har rummet. Disse indslag
er desuden krydret med Light-indslag, året der gik i
verden, dem vi sagde farvel til, spændende bog-idéer
og meget mere.
Årbogen indledes med et kapitel om astrologiens

historie, fra én af de bedste astrologibøger, der no-
gensinde er udgivet, nemlig 'Astrologiens ide – fra
Babylon til Big Bang', som kan købes i AstrologiHu-
sets Boghandel.
Nu til præsentation af dette nummer med en mas-

se spændende indhold: Tophistorien har du nok gæt-
tet – nemlig den aktuelle tv-succes – Carmen Cur-
lers, som var et af de største danske industrielle
eventyr nogensinde.
I artikelserien om Teresa Thanings sjæletyper er vi

nået til englesjælen, og som eksempel skriver vi om
landstræner Kasper Hjulmand, der er brandaktuel
som træner for det danske fodboldlandshold. Lands-
holdet gjorde desværre ikke en særlig god figur ved
VM i Qatar, som er det mest kontroversielle mester-
skab nogensinde. Derfor kan selv en englesjæl få sine
udfordringer med bl.a. menneskerettigheder, fans,
presse, sociale medier mv.  
En nye serie om eksistentiel astrologi, skrevet af

Lars Steen Larsen, ser dagens lys, og Dr. Occulta har
sendt et nyt 12. brev ud af i alt 15.
2. del af Derek Seagriefs 'Astrologi på Livets Træ'

om astrologi og kabbala bringes. Benja Frederiksen
skriver om Tarotkortet ’Vognen’, og Pluto i Vandbæ-
reren behandles i Udkigsposten af Aase Kærgaard.
Ud over de faste indlæg læs også om uddelingen af

Grævlingprisen. Da der kun indkom én artikel in-
denfor genren 'dybtborende, opklarende astrologi',
gik prisen uden konkurrence til Astrologimagasinet
Horoskopet for artiklen om Scandinavian Star i Ho-
roskopet nr. 2/22. Måske har denne artikel gennem
sin kontroversielle analyse af den såkaldte mord-
brand medvirket til, at der nu er kommet hul på byl-
den for gruppen af efterladte, som snart kommer
med et sagsanlæg mod Søfartsstyrelsen for manglen-
de kontrol med sikkerheden om bord på skibet. 

Glædelig jul og Godt nytår
Redaktionen
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Er du interesseret i astrologi?
Uanset om du er ny eller erfaren i faget,
er kongressen her for dig, der er optaget
af astrologi. Vi har samlet et bredt og va-
rieret udvalg af de mest anerkendte og
erfarne praktiserende astrologer i Dan-
mark. Glæd dig til at møde dem og ople-
ve dem på kongressen.

Hvorfor en kongres?
Astrologi er på hastig fremmarch over he-
le verden. Men hvorfor er den gamle vis-
dom i stand til at overleve til alle tider og
i alle samfund? Det er naturligvis, fordi
der er noget om snakken. Det astrologi-
ske miljø i Danmark er i en rivende udvik-
ling, og vores ambition er at bidrage til at
samle de mange ressourcer til glæde og
gavn for alle med interesse i seriøs astro-
logi.

Hvad kan du opleve på 
kongressen?
Kongressen har fokus på anvendt astrolo-
gi i alle dens afskygninger. Den tilbyder
oplæg, workshops, paneldiskussion med
kendte og nye vinkler på astrologien. Du
får muligheden for at møde ligesindede
og opleve en hel weekend i astrologiens
tegn. Der er noget at hente for både den
interesserede nybegynder og den faglige
ekspert og for dig, der er lige midt imel-
lem. Kort sagt: Det bliver alletiders astro-
logi for alle.

Hvad er filosofien bag 
kongressen?
Kongressen er baseret på en frivillig og
ulønnet deltagelse fra alle bidragsydere.
Det gælder forberedelse, præsentationer
og alt det praktiske undervejs. Det er vo-
res håb, at kongressen bliver et samlings-
punkt for det danske astrologiske miljø.
Et eventuelt overskud vil blive delt lige-
ligt mellem de to astrologiske foreninger,
Ekliptika og Astrologisk Selskab, til videre
udbredelse og formidling af astrologi i
Danmark.
Vi håber, at du har lyst og mulighed for at
deltage i Alletiders Astrologi 2023. Og
melder du dig til inden 1. januar 2023, får
du rabat på din 3-dages billet.

Med venlig hilsen arrangørgruppen:
Pernille Bøge, Lillian Jensen, Catrine 
Håkansson, Henrik Bisbo, Tinna Bisbo og
Eva Ganvig samt de to astrologiforenin-
ger: 
Astrologisk Selskab og Ekliptika

Mere information samt tilmelding og bil-
letter via dette link:
https://www.alletidersastrologi.dk/?fbclid
=IwAR2P8pBINIsofH-
UQHEEG4x8yh0Cn6718OKLxk4ZCs9ZHv_t
wJifpoF00VY

ASTROLOGISK KONGRES
19.-21.  MAJ 2023 I  KØBENHAVN

En ny tid kalder på gammel visdom
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Jan Grønhøj fik sin interesse for stjernetegnene til-
bage 1980’erne, hvor hans svigermor, og de livsklo-
ge syersker fra en lokal systue i Aalborg, fortalte ham
indlevende og inspirerende om mennesketyper og
stjernetegn. Inspireret heraf blev Linda Goodmans
bog 'Soltegn'  anskaffet, og er flittigt blevet læst lige si-
den.
Efter flere års arbejde indenfor det socialpædagogi-

ske område op igennem 00’er, blev det også til et 4½-
årigt psykoterapeutisk uddannelsesforløb, hvor psy-
koanalytikeren Carl Gustav Jung var en del af
pensum. At Carl Gustav Jung i hans sene arbejde
også medtænkte astrologi i sin psykoanalyse og anså
arketyper og stjernetegnene som psykiske realiteter,
var en ekstra spændende dimension for Jan.
Men i 2011 sker der noget, der kobler Jans viden

om astrologi på sporet af helt personlige armbånd.
Han fortæller:  "Min yngste datter sidder og flet-

ter perlearmbånd, og det fanger min opmærksom-
hed. De er så fint knyttede, at jeg bemærker det
overfor hende." Hun fortæller: ”det er til mine ven-
inder Josephine og Freja”, - hvorpå jeg foreslår, at
hun kunne indgravere venindernes stjernetegn, for at
gøre armbåndene mere personlige.
– 'Som et lyn fra en klar himmel får jeg ide-

en til astrologiarmbåndet - og siden da, har jeg
ikke kunnet slippe tanken om, at det må jeg kunne
gøre noget ved’.

Vejen fra idé til virkelighed kan være lang….  – og
først efter 6 måneders arbejde kom løsningen; at få de
4 astrologiske variabler, stjernetegnene, planeterne,
husene og kardinalretningerne til at falde i hak…. –
det handlede om at få det personlige fødselshoro-
skops radix ind i et perlearmbånd.
I 2012 bliver en simpel prototype af ideen præsen-

teret for flere astrologer, som anerkender, at man med
armbåndet i hånden, sagtens kan give en personlig
astrologisk tolkning. 
Glæden var stor, fordi visionen om et helt person-

ligt armbånd, der indeholder det Astrologiske-DNA,
var blevet bekræftet.
Det er nu 10 år siden og efter en lang modnings-

proces og flere omveje i livet, er armbåndene færdige
og klar til at blive præsenteret i denne artikel.
Arbejdet med astrologiarmbåndet er blevet til 2 ty-

per armbånd:

1. Astrologiarmbåndet er Ur-horoskopet ind-
graveret på de 12 perler med symboler af stjerneteg-
nene på den ene side, startende med Vædderen 00
forårsjævndøgn i 1. hus efterfulgt af de øvrige stjer-
netegn i deres respektive huse. Stjernetegnenes her-
skerplaneter er indgraveret på den anden side af 
perlerne. Dvs. med Astrologiarmbåndet har du astro-
logiens opbygning lige 'ved hånden'. 

Unikke astrologiarmbånd
Horoskopet præsenterer her en lille verdenspremiere og fortæller historien om astrologiarm-
båndets tilblivelse

Astrologiarmbåndet i sort onyx
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Astrologiarmbåndet knyttet med matsort Onyx
perler har et markant udtryk, som fremhæver de
astrologiske symboler. 
Den hårde halvædelsten Onyx siges;
”at indeholde energier der giver styrke, klarhed,

udholdenhed og ekstra mod”. 
”at den korresponderer med rodchakraet – cente-

ret for vitalitet og fysisk energi”.
Armbåndet har jordsymbolet som lås og er afsluttet

med sølvplombering.

2. Horoskoparmbåndet er det ultimative per-
sonlige armbånd, der indeholder dit Astrologiske-
DNA indgraveret med stjernetegnene i de rette hus-
positioner og planet-placeringerne ift. det personlige
fødselshoroskop.  Med armbåndet følger også en per-
sonlig astrologisk tolkning fra UniStars.
Horoskoparmbåndet indgraveres individuelt og er

derfor en bestillingsvare.
Horoskoparmbåndet har et farverigt udtryk med

nøje udvalgte halvædelsten med farver der svarer til
stjernetegnenes elementer.
Armbåndets 12 perler består af: Rød Agat for Ild-

tegnene, Grøn Aventurin for Jordtegnene, Gul Topas
for Lufttegnene og Blå Sandsten for Vandtegnene. 
Med Horoskoparmbåndet medfølger en personlig

astrologisk tolkning. Dette gør også Horoskoparm-
båndet til en unik og indsigtsfuld gaveidé til fx:

� En Barnedåb med tolkning til forældrene 
� En konfirmationsgave med tolkning til konfir-
manden

� Eksamensgave m.fl.

Astrologiarmbåndene kommer i gaveæske med bro-
chure, der forklarer armbåndets struktur med sym-
bolerne og stjernetegnenes arketype samt planeternes
påvirkning.

Låsens logo er planetsymbolet for Jorden, beståen-
de af en cirkel med korset i midten (Cirklen symbo-
liserer Ånden og Korset er symbol for inkarnationen)
– de 4 emaljefarver symboliserer de 4 elementer (ild,
jord, luft & vand). Korset symboliserer også astrolo-
giens fire kardinalretninger (AC, IC, DC og MC).
Jan har forfulgt sin vision, om at skabe det ultima-

tive personlige armbånd, med ønsket om at fremme
interessen for astrologi og dermed øge bevidstheden
om vores samhørighed med universet og planeternes
indflydelse på vores personlighed og liv.

Kontaktoplysninger:
Armbåndene med og uden horoskoper kan bestilles
på:
AstrologiHusets hjemmeside,
https://astrologi.dk/shop

Horoskoparmbåndet Jan Grønhøj 
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ANNONCER I HOROSKOPET

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

Naturlig hjælp til din sundhed
CARDIOZALL

Næring til hjerte og kredsløb.  
Et middel til at styrke hjertet
Støtter produktion og kvalitet af blod. 
Styrker immunforsvaret.

Ekstrakt af amla, curcumin,  
havtorn, granatæble og peber.

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

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

Se mere på human-balance.dk

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

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
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Tilbud til nye abonnenter:
Magasinet Horoskopet i hele 2023
4 numre:    kr. 189,00/år
(normalpris: kr. 389,00/år)

Du kan bestille dit abonnement på
www.astrologi.dk/shop eller komme
ind i vores hyggelige boghandel i
AstrologiHuset på Østerbro.

Astrologisk Boghandel
Teglværksgade 37.4.th
2100  København Ø
Tlf. 3645 0545
karl@astrologi.dk

Nye abonnenterUNDER1/2PRIS189 kr.
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Husk at anskaffe dig den uundværlige efemeride 

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

Den kan bestilles på www.astrologi.dk

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 

A N N O N C E R  I  H O R O S K O P E T

mail@hellehewau.com

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

Astrologisk Boghandel og astroshoppen: 
www.astrologi.dk

ENGLE · TAROT · ORAKEL
TERNINGER
Vi fører stort set alle engle-, tarot- og orakelkort
på dansk

Fantastiske terninger 
giver dig svar – og du lærer 
samtidig astrologi

Brug astroterningerne som 
orakel- eller tarotkort
Med dansk manual 
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Denne længe ventede astrologiske årbog
udkommer i januar 2023.
Ønsker du at give den i julegave, kan du, ef-
ter din bestilling, bede om at få tilsendt vo-
res smukke gavekort på bogen, som du selv
kan printe og pakke ind som gave.
Bestil bogen i AstrologiHusets Boghandel på
www.astrologi.dk/shop - så sender vi bogen
på udgivelsesdagen. Bogen kan forudbestil-
les på shoppen fra medio december.   

Årbogen indeholder:
� Diverse forudsigelser for det kommende år
� Nye tekster og ældre artikler fra interne

og eksterne forfattere
� Tidligere artikler fra Astrologimagasinet

Horoskopet
� Interessante uddrag/kapitler fra bøger

bl.a. fra de bedste, vi har udgivet på husets
forskellige forlag

� Light-indslag, året der gik i verden, dem vi
sagde farvel til, spændende bog-idéer og
meget mere.

Bogen indledes med et kapitel om astrologi-
ens historie, taget fra èn af de bedste astro-
logibøger, der nogensinde er udgivet på klo-
den, nemlig 'Astrologiens ide – fra Babylon
til Big Bang', som kan købes i AstrologiHu-
sets Boghandel. 

Bogen forventes at blive på 150-200 sider i
stort format med mange farverige illustratio-
ner. 

Prisen er 199,00 kr.

Bestil på www.astrologi.dk/shop eller afhent
i AstrologiHusets Boghandel, Teglværksgade
37.4.th, 2100 København Ø

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

Astrologisk
årbog 2023

ASTROLOGISK ÅRBOG 2022/23 - EN OPLAGT GAVEIDE

         



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

� Bøger
� Dvd
� Cd
� Englekort
� Tarotkort
� Ikoner
� Buddhaer

� Religiøse statuer
� Penduler
� Bekymringsdukker
� Æteriske olier
� 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

A N N O N C E R  I  H O R O S K O P E T
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Astrologimagasinet Horoskopet indstiftede
tidligere på året en ny pris, som blev døbt
’Grævlingprisen’. Prisen uddeles til den arti-
kel, som indeholder det mest dybtborende
astrologiske detektiv– eller gravearbejde,
og som evt. løfter sløret for nye ting i den
sag, der behandles. 

Vi ser i uddelingshoroskopet, at der til artiklen er ud-
ført et gedigent dybtgående 'gravearbejde'. Det er ka-
rakteristisk, at både AC, Solen og Månen er i Skor-
pionen, tegnet for at gå dybt, for grundighed og for
at hive ting op fra dybet. Planeterne står i starten og
i slutningen af Skorpionens tegn, altså er der tale om
grænsegængeri til Vægten (harmoni, relationer) og
Skytten (retfærdigheden, sandheden). Mars (energi,
arbejde) er horoskophersker og står i Tvillingerne
(formidling) i 8. hus (arkæologien, gravearbejdet) i
harmoni med den målrettede og ambitiøse Saturn (re-
alisme) i Vandbæreren (nytænkning). Så arbejdet med
artiklen har været nøgtern, grundig og ihærdig, og der
er brugt nye metoder (astrologi) ift. den tidligere ef-
terforskning. Foreningen af Saturns målrettethed og
Mars' gåpåmod samt Uranus' nytænkning har gjort,
at der er kommet en ny vinkel på sagen. Mars er i
spænding til den hemmelighedsfulde, men også af-
slørende, Neptun, som står tæt med Jupiter (retfær-

digheden, sandheden) i fin harmoni Solen. Den op-
findsomme og originale Uranus står i 7. hus (relatio-
ner) i spænding til den nidkære og vedholdende Sa-
turn, så der har været arbejdet med data både på
gammeldags manér, men også på nye måder.

Sløret løftes
I 2022 fik redaktionen kun én artikel, som opfyldte
kriterierne om dybtborende, astrologisk detektiv–
/gravearbejde. Artiklens indhold har udmøntet sig i,
at vi i al ubeskedenhed har uddelt prisen for 2022 til
os selv for artiklen om Scandinavian Star i Horosko-
pet nr. 2-2022. Artiklen brugte astrologien til at sætte
lys på, - at udgangspunktet for tidligere efterforskning
af branden var forkert, - at det måske ikke var en
mordbrand, og at der dermed ikke var en morder.
Årsag og skyld skulle findes et helt andet sted. Om de
efterladtes advokater har læst artiklen, ved vi ikke,
men de er nu på vej med erstatningskrav mod Sø-
fartsstyrelsen for manglende kontrol med skibet før
indsættelsen i rutefart. Læs mere om Grævlingprisen
i vores Årbog.

Processen for den næste Grævlingpris er hermed
skudt i gang, og vi håber på og glæder os til at mod-
tage flere artikler i 2023. Med prisen følger ikke no-
get kontant beløb, men udelukkende umistelig hæder.
Jeg takker på Horoskopets vegne for nomineringen
og modtagelsen af prisen, som vi på mærkværdig –
og nærmest skandaløs - vis både har indstiftet og fået
tildelt. 

TILLYKKE OG TAK!  

Grævlingprisen uddelt 
for første gang
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Første artikel kåret med Grævlingprisen 
den 22. november 2022 kl. 05.07 København Ø
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Astrologisk årbog 2023 -
En oplagt gaveide!  
Flere forfattere
150-200 sider, 199,00 kr.
Forlaget Galaxen

Der har meget længe
manglet en astrologisk år-
bog herhjemme. Den har
nu set dagens lys med 2023-
udgaven, som udkommer i
januar 2023. Ud over diver-
se forudsigelser for det
kommende år, er årbogens
indhold baseret på gensyn
med tidligere udgivne artik-
ler helt tilbage fra astrolo-
gimagasinerne Galaxen og
Horoskopet samt uddrag/
kapitler fra de bedste af de
bøger, vi har udgivet tidli-
gere på de forskellige for-
lag, huset har rummet. År-
bogen er også krydret med
nye artikler/indslag. Det er
tanken, at vi hvert år vil fo-
kusere på ét eller to temaer,
og i den første årgang vil
disse være astrologi og vi-
denskab samt astrologiens
historie. 

Astrologi – Katte og
hunde
Kaj Larsen
148 sider, 298,00 kr., indb.
Kahrius

Astrolog Kaj Larsen har
skrevet en ny bog, denne
gang om hundes og kattes
horoskoper. Bogen er virke-
lig god og kompetent – og 

den bygger på egne erfa-
ringer. 
Man finder tydningstek-

ster, hvor dyreejerne kan
læse om deres kæledyrs
egenskaber astrologisk set. 
Dyrs horoskoper skal tol-

kes på samme måde som et
menneskes horoskop, og
dyr er lige så indbyrdes for-
skellige som mennesker.
Bogen er speciel derved,

at den beskriver dyrenes ev-
ne til at registrere ikke-fysi-
ske energier – og hvordan
man ser dette i deres horo-
skoper. Første del af bogen
omhandler katte og den
anden halvdel er om hun-
de. Bogen kan læses af alle,
der ønsker astrologisk vi-
den om deres katte og hun-
de. 
Bogen indeholder tyd-

ningstekster til planeter i
tegn, huse samt aspekterne
planeterne imellem. Dejligt
med en sådan fin bog på
dansk. 

Den altafslørende, 
afskyelige astrologibog
Will Eisner
103 sider, 125,00 kr., indb.
Akademeia Astrologica

Denne genudgivelse hilses
ekstra meget velkommen,
da astrologisk humor og sa-
tire er gledet i baggrunden
i de seneste par årtier. Eis-
ner indtager en særlig rolle
i dette landskab, både i 

streg og i tekst. Han er gan-
ske respektløs – grænsende
til det uforskammede. Det
er virkelig befriende, tak
for det.  
Nu kan vi som astrologer

igen springe ud med os selv
– ud af humorforladtheden.
Eisner hudfletter astrologi-
en med sin intelligente sati-
re. Velkommen tilbage i
kredsen!

Alkymiens mysterier -
visdomsguldet og 
stjernerne
Ove von Spaeth
124 sider i A4,  240,00 kr.,
indb. Zenit IC

Alkymi er et meget spæn-
dende emne, som til alle ti-
der har optaget mennesker.
I begyndelsen blev alkymi
kun opfattet som processen
til at lave guld (rigdom),
men det er så meget mere -

og blandt 'de indviede' var
alkymien nærmere eller si-
deløbende en spirituel pro-
ces - 'en bevidsthedsmæssig
renselse og forædling'. Ove
von Spaeth går her alkymi-
en og historien i møde både
med traditionelle forsk-
ningsmetoder, og under-
bygger også med velkendte
fakta. Han kommer derfor
andre interessante veje,
end vi almindeligvis kender
- og det gør, at bogen fan-
ger og er meget læsevær-
dig.  Forfatteren beskriver
livet på Jorden fra tidernes
morgen via Bibelen, som
har informationer om alky-
mi, via Moses, som giver
vand med guldstøv til dem,
der har danset om Guldkal-
ven, via Europas universite-
ter i middelalderen og i re-
næssancen, Lægen Paracel-
cus, Tycho Brahe om astro-
logien og alkymiens sam-
menhæng, astronomi, rum-
forskning, kernespaltning
og meget mere. Ove von
Spaeth kommer hele vejen
rundt, og jeg vil også frem-
hæve hans evne til at koble
kunsten til dette emne. Bå-
de Paul Cezannes gentagne
maling af det samme motiv,
der som i alkymien renser
og forædler resultatet, som
H.C. Andersens alkymistiske
symbolik i flere af hans vær-
ker, som dog ikke skal røbes
her. Bogen er desuden me-
get lækker i A4-format og
med mange smukke illu-
strationer samt et stort kil-
demateriale. Igen en dejlig
bog fra den meget produk-
tive forfatter. 

- Ann C. B. Rosenqvist

Shakespeares astrologi -
og hundrede dokumen-
terede citater
Ove von Spaeth
110 sider i A4,  190 kr.,
indb. Zenit IC

Har du på teatret set en Sha-
kespeare-forestilling, har du
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sikkert lagt mærke til de
mange referencer til stjer-
nerne (astrologien), også
selv om mange er gået 
tabt i gentagne oversættel-
ser. Denne skønne bog inde-
holder en masse citater fra
værker og forestillinger,
hvor dette er ganske synligt
fx fra: 'Titus Andronicus'
(Aaron): Madame, selvom
Venus styrer Deres ønsker, er
Saturn dominator over mi-
ne'. På Shakespeares tid, var
menneskelivet mere i kon-
takt med himmelfænome-
nerne, end vi er i dag. Den-
gang såede og høstede man
fx ud fra planeternes stil-
ling, og det var mere natur-
ligt, at bringe sol, måne 
og stjerner ind i det daglige
liv. Ud fra Shakespeares 
tekster og den bagvedlig
gende viden og indsigt, har
der i mange år været sået
tvivl om, hvem Shakespeare
egentlig var. Nogen mener,
at den 'simple landsby-
dreng' der skulle have skre-
vet Shakespeares værker -
ikke kunne have den viden
og indsigt, som dette ville
kræve. Dette er et af emner-
ne, som Ove von Spaeth går
i dybden med fra en helt
unik ekstra vinkel i denne
bog. Han kommer langt om-
kring i tekster og skuespil -
men også i historiske skrif-
ter, og efter min mening
kommer han ganske tæt 
på sandheden om den 'hem-
melige' Shakespeares rette
identitet. Den eneste, der le-
vede på den tid, og som hav-
de de fornødne evner og
den dybe indsigt til at skrive
Shakespeares værker, må
have været Sir Francis Ba-
con. Han var en britisk stats-
mand, filosof og forfatter,
der ved at skrive skuespil
mv. kunne formidle viden
uden at røbe sin egen iden-
titet. Det var ikke 'fint' at
skrive skuespil, og slet ikke
med politiske hentydninger,
hvorved han kunne kompro-
mittere sig selv og sin status.
Mon Ove von Spaeth har
'løst mysteriet'? Bogen giver
inspiration til at forske vide-
re.     - Ann C. B. Rosenqvist

At blive overnaturlig
Joe Dispenza
371 sider, 329,95 kr.
Wiboltt

Forfatteren til den fantasti-
ske bog om placeboeffek-
ten har gjort det igen. Den-
ne bog handler om at blive i
stand til at træne hjernen
til at kunne tune ind på fi-
nere frekvenser bag den
materielle verden. Derved
får vi adgang til oversanse-
lige niveauer af bevidsthe-
den. Man kan derved skabe
en ny bevidsthed og frigøre
sig fra fortiden, transforme-
re sin biologi og opnå dybt-
gående healing. Forfatte-
ren beskriver i denne revo-
lutionerende bog, hvordan
vi kan lære at aktivere vores
overnaturlige kræfter og
derved skabe den fremtid,
vi ønsker. 

Dispenza trækker på den
nyeste forskning indenfor
neurovidenskab, epigene-
tik, og kvantefysik. Vi lærer
at genopbygge vores krop
til et nyt sind, flytte bevidst-
heden ind i kvantefeltets
uendelige muligheder. Man
lægger så at sige funda-
mentet til sin fremtid, før
denne opstår i virkelighe-
den. Dispenza beskriver
øvelser, der spænder fra be-
vidsthedsfilm til gående
meditationer og en teknik
til at styrke immunforsvaret
gennem tankens kraft. Læ-
seren får en række redska-
ber, der hjælper til at træde
uden for den fysiske verden
og ind i en ny virkelighed.
En meget anbefalelsesvær-
dig bog.  

Holistisk medicin
Lissa Rankin
368 sider, 299,95 kr.
Borgen

Denne fantastiske bog bæ-
rer undertitlen: Hvad er hel-
bredelse? – En læges ud-
forskning af healing og
sundhed. Der er tale om en
metodebaseret guide til pa-
tienter, hvor hverken æn-
dring af livsstil eller læge-
behandling har hjulpet
dem af med deres sygdom.
Forfatteren er holistisk læ-
ge, og hun tager os med på
sin pilgrimsfærd til hellige
steder, hvor hun undersø-
ger helbredelse og healing
med sin lægevidenskabeli-
ge baggrund. Bogen inde-
holder øvelser, som Lissa
Rankin har fundet særligt
effektive, når det handler
om selvhelbredelse. Hun
udforsker spørgsmålet om,
hvordan vi bliver raske, og
hvordan vi kan give håb til
dem, der har brug for det-
te. En rigtig god og klog
bog. 

Håndens landskab II –
grundbog i håndlæsning
Tahoma
280 sider, 333,00 kr.
Eget forlag

Så kom endelig en super
bog om håndlæsning på
dansk. Det har vi manglet
længe. Den landskendte
håndlæser Agma har overle-
veret sin viden til datteren
Tahoma, som har arbejdet
med kiromantien siden
1996. Bind 1 udkom i år
2000, og for at du skal kun-

ne følge med, er det væ-
sentligste derfra også med
her. 

Bogen bygger på den vi-
den, der er overleveret fra
moder til datter, og de 25
års erfaring, der er erhver-
vet gennem arbejdet med at
tolke hændernes sprog. Bo-
gen er enkelt og strukture-
ret opbygget. Du bliver gui-
det igennem de enkelte om-
råder, der skal til for at lave
en god håndlæsning. Den er
for alle, der har lyst til at for-
stå sig selv og andre bedre,
om du er nybegynder eller
øvet.

Bogen er inddelt i afsnit i
den samme rækkefølge,
som en håndlæsning gen-
nemføres, og alle afsnit er il-
lustreret med billeder og
tegninger, som forklarer og
uddyber emnerne. Desuden
er der et afsnit om blindteg-
ning, hvor en person tegner
sin egen hånd uden at se på
papiret, og herefter analyse-
res tegningen for budskaber
om personens styrker og
muligheder. 

Den åndelige 
virkelighed
Jens Johansen
348 sider, 349,00 kr.
Spiritismens Trossamfund

Denne fine indføring i spiri-
tismen er baseret på virkeli-
ge begivenheder og udtalel-
ser fra personer, der efter
deres død har været i fysisk
kontakt med mennesker på
Jorden. De afdøde ånder
kan fx være familiemedlem-
mer, venner, åndelige vejle-
dere og skytsånder med for-
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skellige baggrunde og udvik-
lingsstadier. De har alle det
til fælles, at de har haft de-
res egne jordeliv som almin-
delige mennesker af forskel-
lig observans. Nogle har væ-
ret rige, andre fattige, syge
eller har levet udfordrende
liv. Ånderne kommer og for-
tæller bl.a. om meningen
med livet, og om hvordan
man får et godt/bedre liv. 

Ved tilrettelagte seancer
skaber ånderne ved hjælp af
åndelig kemi kontakt med
mennesker, og ånderne har
sørget for, at deres fænome-
ner kan fotograferes – dette
er der konkrete eksempler
på. Deres åndestemmer har
også kunnet optages på
bånd eller lydfil. 

Bogen indeholder over 50
billeder af bl.a. fysiske sean-
cer, hvor man ser ånderne i
et lys og på en helt ny måde.
Fx er sort/hvide billeder ble-
vet naturligt farvelagte, hvil-
ket giver oplevelsen af ’nær-
kontakt af 3. grad’, som det
udtrykkes i bogen. 

Desuden beskrives fx em-
ner som åndelig kemi, sjæ-
len, tiden mellem livene, dø-
den, åndeverdenens sfærer,
livet i åndeverdenen, ånde-
materialisationer, trancetale,
automatskrift og meget me-
re.

Bogen giver en fyldig og
informativ beskrivelse af den
åndelige virkelighed på en
måde, som gør den til et
længe savnet brag af en
bog. 

En lille bog til mørke 
dage
Anja Steensig
107 sider, 140,00 kr., indb.
Superlux

Man mærker tydeligt, at for-
fatteren er en trænet skri-
bent. Der er tale om journali-
sten Anja Steensig, der var en
skattet studievært på tv indtil
2011, hvor hendes liv tog en
markant drejning, og hun
valgte at gå ud af rampelyset.
Dette er en bog til livets svæ-
re stunder – til de dage, hvor
sorgen, magtesløsheden en-
somheden, smerten eller
frygten er for tung at bære
alene. Dage hvor du har brug
for at blive mindet om, hvor
elsket du er, og at der altid er
noget større end sig selv, som
du kan læne dig ind i. Dette
er et smukt uddrag fra bagsi-
deteksten.

Anja Steensig guider læse-
ren gennem sine inspirerende
tekster, digte, bøn og vejled-
ning ved hjælp af det, der fø-
les som kærlighedens stem-
me. Den kærlighed, der altid
er til rådighed og derfor altid
er nærværende, også når det
ikke føles sådan. Kærlighed
er en medfødt gave på tværs
af tro og religion. Årets smuk-
keste og mest inderlige bog.

Bogen er et lysende bud-
skab til alle, der er blot lidt
åbne for det og er tydeligvis
båret af forfatterens store
livserfaring og menneske-
kundskab. Bogen skaber ro
og overøser læseren med
kærlighed fra en anden ver-
den – eller rettere: fra denne
verden, for lyset er jo lige i
nærheden. 

Krystalbogen
Ditte Kreuz
296 sider, 299,95 kr., indb.
Gyldendal

Denne fyldige og grundige
bog giver svar på, hvad kry-
staller kan bruges til. Bogen
beskriver krystallernes hi-
storie, og den beskriver på
en klar og enkel måde. Bo-
gen indeholder et indeks på
55 af de mest udbredte kry-
staller. Læseren guides fx om
ubalancer, symptomer, stjer-
netegn og chakraer.

Læseren vejledes i brugen
af krystaller med udgangs-
punkt i forfatterens egen hi-
storie og de udtalelser, hen-
des kunder kommer med. DK
er overbevist om, at vores
udfordringer i dag skyldes,
at vi er kommet væk fra vo-
res egen oprindelse. Proble-
merne aftager dog efterhån-
den, som vi kommer mere og
mere tilbage til naturen, og
det er her, krystallerne kan
hjælpe med at finde ind til
kernen. Så vi kan blive den
mest ægte udgave af os selv,
da det er i ægtheden, magi-
en findes. 

Træk vejret på naturlig
vis - lærebog i bevidst
vejrtrækning
Lotte Maggie Mogensen
204 sider, 429,00 kr., 
stift omslag
Forlaget NIKAM

Bogen består af tre dele, der
alle bygger på Lotte Maggie
Mogensens egne erfaringer
og årelange studier. Hendes
udgangspunkt har været
hendes egen oplevelse af, 

hvordan vejrtrækningen kun-
ne hjælpe hende ud af det
invaliderende smertehelve-
de, som hun befandt sig i. 

Bogens første del handler
om den grundlæggende
teoretiske forståelse af vejr-
trækningen. 2. del bygger
på et system, hun kalder ’det
lille bitte barn system’. Det
er en basisbevægelse, der er
medfødt hos alle, og som vi
også alle kan lære at vende
tilbage til og løse op for de
knuder, der er kommet til se-
nere. Her handler det om at
bruge bevidst vejrtrækning
til regulering af følelserne.

I 3. del er emnet at bruge
den bevidste vejrtrækning
som støtteværktøj i livets
forskellige situationer. 

Undervejs i bogen be-
handles en række vanskelige
tilstande som fx stress eller
søvnproblemer. Der er talri-
ge øvelser og illustrationer,
så den er velegnet som lære-
bog både på kurser og hjem-
me i privaten. 

Bogen er bæredygtigt
produceret og dermed kli-
maneutral. - Aase Kærgaard.

Yoga som spirituel 
praksis
Svend Trier
208 sider, 249,95 kr.
Gyldendal

Denne bog beskriver, hvor-
dan yoga kan hjælpe os til at
finde os selv i en travl og 
kaotisk verden. Forfatteren
gennemgår grundigt og en-
kelt de fire klassiske yoga-
veje – handlingens vej, hen-
givelsens vej, visdommens
vej og meditationens vej. 
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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: 116169169 169 k169 kr169 kr.169 kr.

         


