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Når sandheden skal frem Eva Martine Skov Schnedler Hent PDF Forlaget skriver: Denne bog er ganske
speciel, idet den åbner op for en ny genre litteratur, som kunne kaldes for astrologiske biografier.

Astrologi som fag er ikke en eksakt videnskab, og tydning af horoskoper er i realiteten en kunst. Ud over den
konkrete og psykologiske astrologi findes der en tredje og endnu dybere form for astrologi - esoterisk

astrologi - der handler om indre udvikling og vor spirituelle vej.

Forfatteren er esoterisk astrolog og fortæller i denne bog modigt om sit livsløb med en række sindsoprivende
begivenheder, der sættes ind i en større sammenhæng via det astrologiske sprog. I dette større perspektiv
åbner forfatteren for en større forståelse af begivenheders art og åbner i sidste ende op for tilgivelse af de

involverede personer.

Det foreliggende værk er et både modigt og enestående bidrag til den biografiske litteratur, samt at der ved
udgivelsen skrives et nyt kapitel i astrologiens historie herhjemme.
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