Lone Bang
Lone
er
professionel
international
astrolog, født i Danmark, nu bosiddende i
både
Glastonbury,
England,
og
Nordsjælland.
Lone er skribent og fremstiller stjernetegnsforudsigelser og andre artikler til
flere lokale og landsdækkende publikationer, bl.a. The Chalice {eng.}, Stjernerne og Valravn. Nu kan hun også høres i
æteren på Glastonbury Netradio.
Hun har studeret ved Irene Christensen
Instituttet i København og hos nogle af
landets bedste astrologer, Christian
Borup, Paul & Sigvard Mahler Dam m. fl.
Støtter bl.a.
København.
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Museum

i

Hun har praktiseret astrologi siden
midten af firserne, først på Sydfyn,
senere i England, samt afholdt kurser og
workshops.
Dansk
Astrologforening

Dit fødselshoroskop er grundtegningen
for din sjæls vandring gennem livet. Det
kan fortælle, hvem du virkelig er, såvel
som hvad andre ser. Derfor er et korrekt
horoskop et nyttigt værktøj for enhver,
der ønsker at forstå sig selv bedre, og
som stræber mod at udnytte deres
potentiale fuldt ud.

Du kan få årshoroskoper, opdateringer
kalkuleret
på
basis
af
dit
fødselshoroskop.

Jeg korrigerer altid fødselshoroskoper –
en metode som sikrer at dine akser, huse
og din ascendant er præcise.

Du kan også bestille børnehoroskoper
{som det endnu er for tidligt at
korrigere} for at hjælpe forældre til at
forstå deres børns natur og potentiale,
så I bedre kan støtte dem gennem deres
tidlige år.

Derfor vil jeg bede om dag, tid og sted
for din fødsel, plus mindst fem datoer
for vigtige begivenheder i dit liv.
Under konsultationen vil jeg analysere dit
horoskop og se på emner så som din
personlighed, følelser, talenter, barndom,
hjem, forældres indflydelse, uddannelse,
kærlighed, parforhold, karriere, penge,
børn, fritid, håb og forventninger,
seksualitet og åndeligt liv.
’’- din astrologi, du ved, du er
fremragende
--- det er din gave, din styrke
--- hvis jeg havde brug for en astrolog,
jeg kunne stole på, så ville jeg komme til
dig.’’
Viviane de Prince, Belgien.

Du kan få svar på klare spørgsmål om
begivenheder eller den bedste retning
at tage; dette kaldes horarhoroskoper
{kan sendes til dig skriftligt}.

Du kan få analyseret jeres parforhold,
sammenlignet fødselshoroskoper og blive
vejledt om styrker og svagheder, samt
hvordan I kan have glæde af
forskellene.
’’Lone blev undervist fra det bedste
danske lærested for astrologi, kendt
for sin høje kvalitet, professionalisme
og etik.
Lone har analyseret mit og min partners
horoskoper, og hvad hun sagde om os og
vores forhold er ganske sandt. Hun er en
meget velbefar en astrolog og hun har
mine varmeste anbefalinger.’’
Pia Struck, Seksualterapeut, Kbhn.

Astrologiske Konsultationer
Fødselshoroskoper
med 2 timers konsultation

1000 kr.

Årshoroskoper
500 kr.
Progressioner og transitter,
Solar-returns {på basis af et korrigeret
fødselshoroskop}
Par-forhold / synastri
med komposit

1600 kr.

Børne-horoskoper – for
500 kr.
forældre {ikke korrigerede}
1 times konsultation eller på skrift
Horar analyser / spørgsmål
400 kr.
skriftlige svar eller ½ times konsultation
Priser gældende for 2008

tlf.: +44 1458-835 416 {England}
47 74 68 75 {Danmark}
E-Mail:

info@whitestarastrology.co.uk

Jeg kan også tilbyde:
Healing

Medlem af National Federation of
Spiritual Healers
Reiki 1 & 2

Metamorphic Technique

En meget blid massage af punkter på
fødder,
hænder
og
hoved,
som er udviklet af Gaston St. Pierre.
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Guidede Ture

Jeg leder guidede ture af de ”ydre” hellige
landskaber i Sydvestengland fra min base i
Glastonbury. [se specialbrochure]

Råd og vejledning

Jeg arbejder med ’helligt landskab’, jordenergier, kosmologi, shamanisme og Runer.
Netradio program Silverwheel of Avalon
Hvor Lone taler om astrologi, aktuelle emner,
interviews og relaterede emner.
www.glastonburyradio.net

tilbyder
astrologiske konsultationer
fra fødselshoroskoper
med muligheden for psykologisk
analyse.
Alle horoskoper er tegnet op i
hånden, korrigerede, og
konsultationerne optages på
bånd.
www.whitestarastrology.co.uk

