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Kan alla utveckla medialitet? Kan alla 
utveckla healing förmåga?  
Kan alla lämna kroppen och se andra 
verkligheter? Svaret är tveklöst ja.  
Den uppfattningen är dominerande 
bland spiritualister och erfarna 
medier, men det finns även studier 
som backar upp att medial och 
psykisk förmåga går att träna upp.

SJÄLENS SUPERKRAFTER är boken för dig 
som vill veta hur du själv kan öppna upp för 
starkare andliga krafter. Den är skriven utifrån 
ett helhetstänk kring hur man når psykiska 
och mediala färdigheter som bidrar till insikt 
och existentiell hälsa. Allt hänger samman. 
Själens dolda förmögenheter, våra mediala 

Själens superkrafter
ELFVING

DANSKT BAND
165 SIDOR

9789187512858
PRIS: 219:-

sinnen och den andliga tillgången finns inom 
oss, alltid, och du själv bestämmer när det är 
dags att lyfta fram detta ur gömmorna.

I Själens superkrafter berättar Camilla Elfving 
om vägen till att bli ett framgångsrikt medium. 
Under tjugo års tid levde hon med förmågan 
att lämna kroppen och besöka andliga världar. 

Camilla berättar hur medial och andlig 
utveckling går till och hur den andliga och 
spirituella branschen ser ut. I den här boken 
lär du dig åtskilligt om hur du blir andligt 
och medialt utvecklad på ett bestående sätt. 
Boken innehåller även ett antal intervjuer med 
människor som är kunniga på dessa områden. 

CAMILLA ELFVING jobbar heltid som 
medium och andlig mentor. Hon håller 
regelbundet readings och publika 
seanser och driver en av Sveriges största 
andliga podcasts, Mediumpodden, 
tillsammans med Vivi Linde. Camilla 
är också en av initiativtagarna till 
Mediumförbundet som öppnade för 
medlemmar den 5 oktober 2021.
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CAMIL LA  E LFV ING

Handbok för 

medialitet, 
healing och 

själsresor

SUPERKRAFTER 
Själens 
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Allting i universum är vibrationer utav samma 
grundläggande energi. Kristallerna är en ovanligt 
ren och exakt form av materia i vilken alla atomer 
är bundna till varandra utifrån en given struktur.
Kristallernas vibrationer är harmoniska och stadiga 
och den förmågan används bl.a. inom modern 
teknik. Det sägs att kristaller kan ta emot, lagra, 
emanera, bryta och reflektera energi och används 
därför även för att påverka psykiska energier. Du 
kan t.ex. arbeta med visualiseringar eller låta 
kristallerna ge energi till din intention eller dina 
mål så att du lättare kan nå dit du vill. Allt detta 
tillsammans gör stenarna till utmärkta redskap för 
vår egen personliga utveckling, vår healing och vårt 
självförverkligande.

Om magiska stenar ...
KRISTALLRUMMET

HÄFTAD
141 SIDOR

9789187512797
PRIS: 119:-

Symbolik och energi 
hos 244 kristaller

I den här guiden 
får du en 
spännande inblick 
i kristallernas 
fascinerande värld. 
Du lär dig om 40 
unika kristaller 
och hur du kan 
identifiera dem, 
vilken chakrazon 
de tillhör och 
på vilka sätt de 
kan användas 
för helande. Rätt 
kristall vid rätt tillfälle kan hjälpa dig att hitta 
mer balans, lugn och glädje i livet. Den här 
boken hjälper dig att få en bättre känsla för 
vilka kristaller som kan passa just dig.

En liten guide till kristaller
CARVEL

INBUNDEN
128 SIDOR

9789180371025
PRIS: 99:-

Med sin nya 
approach till 
kristallhealing blev 
Goldirocks första 
bok Kristaller en 
global succé. I 
den här vackert 
illustrerade 
och insiktsfulla 
handboken 
som är hennes 
senaste bok, får du möjlighet att fördjupa dina 
kristallkunskaper. I Kristallmagi uppmanar 
Goldirocks oss att dyka ner i stenarnas 
magiska värld och låta de gnistrande och 
skimrande juvelerna skapa balans, harmoni 
och välbefinnande i livet. Är du nyfiken på 
kristallhealing, eller hur kristallnät fungerar är 
detta boken för dig.

Kristallmagi
VAN DOREN

INBUNDEN
144 SIDOR

9789188633866
PRIS: 249:-
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Kristaller som lyftar fram styrkan i 
alla zodiakens stjärntecken. Påse av 
sammet som innehåller fyra stenar 

speciellt utvalda för personer födda i 
det aktuella stjärntecknet. 

Fantasy artist Jennifer Galasso has created 
Crystal Visions Tarot in a unique style with 
ethereal faerie imagery and a vibrant color 
scheme inspired by the four seasons and the four 
elements. Crystal Visions Tarot remains true to 
the classic Rider-Waite 78-card system in much of 
its symbolism, as well as in card and suit names.

Crystal Vision Tarot
GALASSO

+ HÄFTE
 78 KORT

9781572817029
PRIS: 219:-

In The Crystal Spirits Oracle, internationally 
renowned spiritual teacher Colette Baron-
Reid explores the unique personalities and 
properties of 58 crystals, with stunning art by 
Jena DellaGrottaglia. 

The Crystal Spirits Oracle
BARON-REID

+ HÄFTE
58 KORT

9781401952808
PRIS: 249:-

Astrokristaller
LO SCARABEOSAMMETSPÅSE 

MED 4 STENAR
PRIS: 79:-/st

9788883959097 Acquarius (vattumannen)
9788883958991 Aries (väduren)
9788883959028 Cancer (kräftan)
9788883959080 Capricorn (stenbocken)
9788883959011 Gemini (tvillingarna)
9788883959035 Leo (lejonet)
9788883959059 Libra (vågen)
9788883959103 Pisces (fiskarna)
9788883959073 Sagittarius (skytten)
9788883959066 Scorpio (skorpionen)
9788883959004 Taurus (oxen)
9788883959042 Virgo ( jungfrun)

DU HITTAR ALLA 
ASTROKRISTALLER 

I VÅR SHOP! 
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Börja varje 
morgon genom 
att kommunicera 
med dina änglar, 
med hjälp av de 
365 kanaliserade 
meditationerna i 
Daglig vägledning 
från dina änglar. 
Varje sida har 
ett behagligt 
och upplyftande 
budskap, för att 
sätta en positiv 
och helande ton för dagen. Boken fungerar 
också som ett spådomsverktyg, ställ en fråga, 
öppna intuitivt boken och få ett meddelande 
som ger dig guidning och svar.

Daglig vägledning från dina Änglar
VIRTUE

HÄFTAD
376 SIDOR

87446
PRIS: 179:-

Författarduon 
Diana Cooper och 
Tim Whild är på 
ett tydligt upp-
drag – att snabba 
på upplysning i 
världen genom att 
hjälpa fler att nå 
den. Ärkeänglarnas 
guide till upplys-
ning och mästar-
skap är den andra 
boken Tim och 
Diana skriver till-
sammans. I boken 
berättar författarna bland annat om sina unika 
kunskaper om Atlantis gyllene tidsålder och vil-
ken roll den spelar i övergången till den femte 
dimensionen, dit vi är på väg. 

Ärkeänglarnas guide till upplysning ...
WHILD/COOPER

INBUNDEN
296 SIDOR

9789188633965
PRIS: 249:-

Doreen Virtue och Radleigh Valentine, de bäst-
säljande författarna till Änglatarot, erbjuder 
dig en orakelkortlek som går rakt på sak med 
den mest relevanta informationen som du 
behöver. 

Änglasvar orakelkort
RADLEIGH/VIRTUE

+ HÄFTE
44 KORT

 KIRA-011
PRIS: 349:-

Varje kort i Änglar och Förfäder erbjuder en 
möjlighet att komma i kontakt med de högre 
makterna och söka vägledning från änglar, 
förfäder och jorden själv. 

Änglar och Förfäder orakelkort
GRAY

+ HÄFTE
55 KORT

 9788791029936
PRIS: 399:-

 9781401959241, 169:-  9781788170017, 199:-
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18

19

1 Gnid händerna mot varandra 
och skaka av dem. Håll sedan 
handflatorna en bit ifrån 
varandra och försök känna 
energin mellan dem. Gnid 
händerna och skaka av dem 
igen. Placera handflatorna 
bredvid öronen och ta ett 
djupt andetag.

2 På en inandning för du ihop 
armbågarna och korsar 
armarna.

3 Andas ut och sväng ut 
dem mot sidorna. Rörelsen 
ska se ut som om du ritar 
åttor i luften med båda 
armarna inte bara som om 
du korsar dom.

4 Böj dig framåt och gör 
samma åttarörelse medan du 
korsar armarna över låren. 

1

3

2

4

5

7

6

8

5 Sväng ut armarna.

6 Korsa armarna igen 
framför anklarna och  
sväng sedan ut dem.

7 Böj knäna och för 
armarna bakom dig  
med handflatorna 
riktade framåt.

8 Tänk dig att du skopar 
upp energi med händerna 
medan du ställer dig upp 
och sträcker armarna 
över huvudet och sedan 
häller energin över och 
runt hela kroppen.

11

Meridianer, akupressurpunkter, chakran 

och auran

Meridianer: De 14 meridianerna är kroppens främsta energi- 

banor. En meridian transporterar energi på samma sätt som en 

artär transporterar blod. Meridianerna innehåller ett flöde av 

energi som reglerar ämnesomsättningen och förnyar varje organ 

och fysiologiskt system i kroppen. Dessa meridianer för med sig 

Här visas mjältmeridianen och gallblåsemeridianen som är två  

av kroppens 14 meridianer.

I denna bok erbjuder Donna Eden sina läsare en 
introduktion till de viktigaste energi-medicin- 
övningarna som hon rekommenderar för att 
känna sig förnyad, gladare, piggare, lugnare och 
mindre bekymrad. Dessa övningar är baserade 
på mer än trettio års erfarenhet.

Den lilla boken om energimedicin
EDEN/DAHLIN

INBUNDEN
97 SIDOR

9789187512612
PRIS: 179:-

With powerful imagery and inspired messages, 
this radiant oracle deck invites you to discover 
the infinite wisdom of the chakra system and 
its ability to open your conscious awareness to 
learning and deep healing. 

Infinite Wisdom of the Chakras
DENICOLA

+ BOK
42 KORT

9781646710522
PRIS: 219:-

The Energy Oracle 
Cards are designed 
to reveal both the 
present energy 
you project and 
the results you are 
likely to attract. 
The unlimited 
power of your own 
consciousness is 
a vital force that 
moves through 
the Universe and 
plants the seeds of 
your destiny far and wide. These easy-to-use 
cards will help you to understand what your 
consciousness is creating, as well as reveal 
any hidden blocks that may be delaying 
your progress.

Energy Oracle Cards
TAYLOR

+ HÄFTE
53 KORT

9781401940447
PRIS: 189:-
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This deck tempts you to turn away from the 
light and embrace the dark. While following 
the traditional tarot structure, the deck 
implores you to embrace all the spooky things 
that lurk in the shadows.

The Macabre Tarot
WEST

+ BOK
78 KORT

9781925946734
PRIS: 299:-

Runic Tarot SET
SEPHIROTH

+ BOK
78 KORT

9788865277126
PRIS: 329:-

Tarot de Carlotydes
LO SCARABEO

+ HÄFTE
78 KORT

8420707452025
PRIS: 199:-

Serpieri Tarot
SERPIERI 

+ HÄFTE
78 KORT

9788865277690
PRIS: 199:-

Runic Tarot is a powerful, fierce holder of an 
ancient aura. It weaves together the wisdom of 
the Runes, the poetry of the Skalds, the valour 
of the Einherjars, and the evergreen bounty of 
life and nature.

Tarot de Carlotydes is a fresh and current tarot 
but recovers the essence of the classic tarot, 
through seemingly simple and serene drawings 
but loaded with detail and symbology.

This deck is set against a dystopian science fiction 
background, where humanity is trying to escape 
the horrors of their self-built cage, by returning to 
listen to their primal instincts. Nudity and sex are 
symbols of humanity’s struggle to connect with 
its own deeper emotions. 
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Med 
ursprunglig 

symbolik och 
färgton

Ockultisten Arthur Edward Waite och konstnären 
Pamela Colman Smiths tarotlek anses ha lagt 
grunden för modern tarot och har gett inspira-
tion till de flesta av vår tids tarotskapare. Utifrån 
Smiths lättillgängliga bilder och Waites peda-
gogiska förklaringar blev kunskapen om tarot 
för första gången öppet tillgänglig och det blev 
möjligt för alla att ägna sig åt intuitiv kortläsning.
Setet inkluderar en bok i fyrfärg av tarotexperten 
Sasha Graham som tolkar bildernas andliga 
och psykologiska innebörd utifrån Waites 
ursprungliga förklaringar.  

Tarot original 1909 (SET)
SMITH/WAITE

+ BOK
KORTLEK

 92800
PRIS: 399:-

Tarot original 1909 (BOK)
SMITH/WAITE

FLEXBAND
199 SIDOR

 92801
PRIS: 199:-

Tarot original 1909 (KORTLEK)
SMITH/WAITE

+ HÄFTE
78 KORT

 92799
PRIS: 249:-

Detta är 1900-talets mest välkända tarotlek. Den här utgåvan 
har återgivits så som leken först gavs ut i december 1909. 
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I Inre ingenjörs-
konst presenteras 
ett revolutione-
rande sätt att se 
på livet, på vår 
mänsklighet och 
på möjligheten att 
åstadkomma ing-
enting mindre än 
ett liv i glädje. För-
fattaren Sadhguru 
är en uppskattad 
inspiratör, visionär, 
filantrop, mystiker 
och yogi. I boken berättar han om en beprövad 
väg till absolut välbefinnande: den klassiska 
vetenskapen om yoga. Yoga är så mycket mer 
än fysiskt utövande av akrobatiska övningar. 
Det är ett sofistikerat system för att stärka sig 
själv och sin personliga kraft.
Inre ingenjörskonst : en yogis guide ...

SADHUGURU
INBUNDEN
274 SIDOR

9789188633873
PRIS: 249:-

Det här är en 
bok om sanning 
– den som finns 
inom dig. Och 
författaren 
Gordana Biernat 
vägleder dig till 
att finna den. Om 
du förstår vem du 
är, inser din plats i 
tid och rum, hittar 
ditt flöde och lär 
dig hur rädslan 
fungerar – då når 
du sanningen som finns inom dig och kan se 
hur unik du är och vilka krafter du besitter.
Gordana Biernat är talaren och författaren från 
Sverige som blivit hundratusentals människors 
dagliga orakel världen över.

Sanningen finns inom dig 
BIERNAT

DANSKT BAND
256 SIDOR

9789189437111
PRIS: 249:-

Akashakrönikan 
omges av mystik 
och kan kännas 
näst intill 
otillgänglig för 
gemene man, 
men det är den 
definitivt inte. 
Det menar Sandra 
Anne Taylor, 
författare till 
Akashakrönikan 
– en banbrytande 
och otroligt 
lättillgänglig bok som visar hur vi var och en 
med enkla metoder kan få tillgång till detta 
eviga eteriska arkiv av möjligheter och skriva 
om såväl det förflutna som framtiden.

Akashakrönikan
TAYLOR

INBUNDEN
252 SIDOR

9789188633972
PRIS: 249:-

I Lev med hela hjär-
nan presenterar 
hjärnforskaren Dr 
Jill Bolte Taylor ny 
vetenskap som ger 
dig verktygen att 
leva precis som du 
vill. Ny vetenskap 
kastar omkull det 
vi har lärt oss om 
hjärnan under 
lång tid och visar 
att det inte riktigt 
är så enkelt att 
höger hjärnhalva är vår känslomässiga hjärna, 
medan vår vänstra hjärna är platsen för vårt 
rationella tänkande. Sanningen är att vår 
hjärna rymmer fyra karaktärer – en kännande 
och en tänkande del i varje hjärnhalva – och 
tillsammans utgör de vilka vi är.
Lev med hela hjärnan

BOLTE TAYLOR
INBUNDEN
296 SIDOR

9789188633989
PRIS: 249:-
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This oracle deck connects the energetic principles 
of the Universe with the personal energy of the 
human experience and the power of Spirit. The 
cards feature a wide range of spirit helpers, inclu-
ding angels, ascended masters, and other guides.

Black cats, pointed hats, and magic brooms, 
too! A fun, practical, easy-to-use tarot kit for 
every witch. Charming images pair with simple 
explanations to make this the go-to deck for 
anyone seeking to learn or practice the tarot. 

Månen ger oss 
en karta till ett 
cykliskt sätt att 
leva, ritningen 
till ett liv som 
andas i takt med 
den omgivande 
naturen. Hon lär 
oss att det är lika 
viktigt med stun-
der av tystnad och 
eftertänksamhet 
som det är att fira 
när vi upplever 
livet fullt ut. Månen färdas genom olika stjärn-
tecken och speglar energierna som var dag 
sätts i spel. Den informerar oss om när vi ska så 
fröna till våra drömmar och när vi ska skörda 
det vi har odlat. Vad kommer du att upptäcka 
om dig själv när du följer månens cykler?
Månkraft

KESKÜLA
INBUNDEN
160 SIDOR

9789189437098
PRIS: 249:-

Enligt Juliet Diaz 
– healer, sierska 
och herborist – har 
häxor förmågan 
att läka sig själv, 
förändra sitt liv 
och förverkliga 
sina drömma. I 
boken Häxkonst 
– Omfamna din 
inre häxa tar hon 
med dig på en 
vacker och magisk 
resa för att komma i kontakt med ditt mest 
autentiska jag, bejaka magin inom dig och 
leva i enlighet med din sanning. Hon delar 
också med sig av metoder och tekniker för 
att skapa äkta magi, konstruera dina egna 
magiska verktyg.

Häxkonst – omfamna din inre häxa
DIAZ

INBUNDEN
251 SIDOR

9789188633941
PRIS: 249:-

Energy and Spirit Oracle
TAYLOR

+ HÄFTE
44 KORT

9781401964153
PRIS: 159:-

Everyday Witch Tarot SET
BLAKE

+ BOK
78 KORT

9780738746340
PRIS: 379:-
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The calming, nature-based goddess images 
on these cards invite you to begin your day by 
pulling a card that includes a message from 
the goddess, a mantra, and a ritual to create a 
mindfulness practice to transform your life.

Deepen your relationship with the Moon cycle, 
your body, and the rhythms of the Earth’s Sacred 
Cycles. We are all cyclical beings, and this deck is 
an oracle for anyone in need of guidance, whether 
they experience a menstrual cycle or not.

En bok för dig som är 
nyfiken på vad tantra är 
och som själv vill pröva 
olika tantriska tekniker 
och meditationer. Tantra 
är en hel livsfilosofi och 
boken fokuserar de delar 
av tantra som kan bidra 
till att du får ett roligare, 
mer inspirerande och mer 
njutningsrikt sexliv.

Lekfull tantra : din väg till att njuta av livet
CRONQUIST

DANSKT BAND
236 SIDOR

93214
PRIS: 289:-

Behöver ni 
inspiration och 
motivation för 
att få till mer 
romantik och 
utelevelser i 
vardagen samt 
mer natur i era 
liv? Då är det här 
ute-aktiveringsspelet för er!

52 utemaningar LOVE edition
ISAKSSON-LUTTEMAN

+ HÄFTE
53 SIDOR

 52AD02
PRIS: 169:-

Erotic Tarot of Manara
LO SCARABEO

+ HÄFTE
78 KORT

9788883951169
PRIS: 199:-

The Sacred Cycles Oracle
PYLE

+ HÄFTE
50 KORT

9781401966775
PRIS: 179:-

Daily Rituals Oracle
MORGAN

+ HÄFTE
36 KORT

9781922579461
PRIS: 199:-



13   I   Butik på Fleminggatan 35 i Stockholm: 08-10 96 15 • Postorder: 0290-76 76 84

Själarnas Öde innehåller 
nya fallbeskrivningar om 
livet mellan liven genom 
Dr Michael Newtons arbete 
med själslig hypnosterapi. 
Baserat på hans banbrytande 
forskning om livet efter detta 
är denna bok intressant 
läsning både för dem som 
har eller inte redan läst hans 
bestseller Själarnas resa.

Själarnas Öde : Nya Fallbeskivningar ...
NEWTON

DANSKT BAND
265 SIDOR

93359
PRIS: 349:-

Är medvetandet en 
produkt av hjärnan, eller 
är hjärnan ett redskap 
för ett medvetande som 
existerar oberoende av 
den fysiska kroppen? I dag 
ser vi en snabbt växande 
mängd vetenskapliga 
studier och personliga 
berättelser som stödjer 
tanken att medvetandet överlever döden.

Reinkarnation: en logisk och kärleksfull ...
GRIND

DANSKT BAND
159 SIDOR

93227
PRIS: 219:-

Författaren, mediet, 
djurkommunikatören 
Pehr Trollsveden berättar 
här hur man steg för steg 
på ett enkelt och naturligt 
sätt lär sig grunderna i 
djurkommunikation.
Detta är en omarbetad 
och utökad upplaga av Att 
tala med djuren. 

Djurkomunikation
ABRAHAMSSON 

INBUNDEN
214 SIDOR

93543
PRIS: 139:-

Frågorna om livet 
och döden sporrar 
Carl Gallin. Han 
bara måste få veta 
sanningen om 
sina andliga rötter. 
Carls oavbrutna 
sökande för 
honom långt 
bortom allt 
förnuft och fysisk 
verklighet.
Vi får följa Carls 
själs minst sagt laddade resa bakåt i tiden 
genom hans starka mediala och andliga 
upplevelser och visioner, som under flera år 
spelades upp innanför hans slutna ögon. Med 
hjälp av medier får Carl hjälp att analysera sin 
själs resa genom tid och rum. 

Silvertråden
LÖVGREN

DANSKT BAND
220 SIDOR

93294
PRIS: 229:-

Work Your Light Oracle 
CAMPBELL

+ HÄFTE
44 KORT

9781781809952
PRIS: 179:-

This beautiful oracle deck has been created to 
help you light up the world with your presence. 
By working with its five suits and connecting 
with your intuition, you will be able to start 
living a life in alignment with who you truly are.
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Sacred Sea Oracle
HALLIE

+ HÄFTE
96 KORT

9781925946390
PRIS: 199:-

Egyptian Gods Oracle Cards
ALASIA

+ HÄFTE
32 KORT

9788865277591
PRIS: 169:-

Great Eastern Oracle
RASSOULI

+ HÄFTE
44 KORT

9781922573193
PRIS: 249:-

Messages from the Spirits of Nature Oracle
FARMER

+ HÄFTE
44 KORT

9781401963910
PRIS: 159:-

Messages from the Ancestors Oracle
FARMER

+ HÄFTE
44 KORT

9781950253180
PRIS: 299:-

Goddesses, Gods and Guardians Oracle
BASHFORD

+ HÄFTE
44 KORT

9781788176514
PRIS: 159:-
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Stjärnsjäl Orakelkort
CAMPBELL

+ HÄFTE
53 KORT

 9788791029981
PRIS: 399:-

Stjärnsjäl är en orakelkortlek som är gjord just för 
stjärnsjälar – själar som när en speciell längtan 
efter det mystiska och okända. En själ som har 
upplevt andra platser än jorden.

The Light Seer's Tarot
CHRIS-ANNE

+ HÄFTE
78 KORT

9781401958039
PRIS: 219:-

Goddess Spirit Oracle
JOHNSON

+ HÄFTE
44 KORT

9781922573162
PRIS: 249:-

Aboriginal Ancestral Wisdom
BROWN

+ HÄFTE
36 KORT

9781925946499
PRIS: 199:-

By reimagining the traditional tarot archetypes 
and symbols in a contemporary, boho, and intui-
tive style, The Light Seer’s Tarot expresses the light 
and shadow sides of our natures and explores the 
lessons that can be learned from both.

The Australian Aboriginal culture is the oldest 
living culture in the world. Mel Brown, a Ngun-
nawal woman, draws upon sacred spiritual know-
ledge from the Ancestors in this oracle deck.

Goddess Spirit Oracle depicts 44 goddesses and 
incorporates elemental, chakra, and lunar energy 
to balance your mind, body, and spirit and connect 
you with the mystical femininity of the moon. 

Kommer 
 på svenska i 

sommar!

 9781788172882, 219:-



Fraktavgift 49 kr. Fraktfritt vid ordersumma över 650 kr.
Priserna i katalogen gäller från mars 2022 tillsvidare, så länge lagret räcker och med reservation för prisändringar.

www.vattumannen.se
Butik på Fleminggatan 35, Stockholm: 08-10 96 15 

Postorder: 0290-76 76 84

AVSÄNDARE:

VATTUMANNEN
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HÄSTSKOVÄGEN 12

813 33 HOFORSx

A breathtakingly beautiful invitation to 
reconnect with the Goddess and celebrate the 
sacred mysteries of the rose, nature and the 
feminine. A secret symbol of Goddesses of old, 
the rose has captivated mystics, artists, healers, 
and poets through the ages. She is much more 
ancient than we and has potent medicine for 
these times. This activating oracle opens the 
doorway to the physical and spiritual teachings 
of Mother Rose. May Her mysteries call you 
home to your own true nature and invite you to 
plant your soul more deeply than ever before.

Invite the Divine into your life and tap the hidden 
power of spiritual surrender with this oracle deck 
from the author of Change Me Prayers.

“Change me, Divine Beloved, into one who can 
give and receive freely and be a clear vessel for 
Your Light.”

Petition the Divine for support and 
transformation, wherever it’s needed in your 
life. With this richly illustrated new oracle deck, 
beloved author and teacher Tosha Silver puts her 
signature Change Me Prayers at your fingertips.

The Rose Oracle
CAMPBELL

+ HÄFTE
44 KORT

9781788172356
PRIS: 189:-

Divine Beloved Oracle
SILVER

+ HÄFTE
52 KORT

9781401963255
PRIS: 179:-


