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The Oracle de Amy Sofia Marashinskaya é publicado pelo Pensamento.Baralho com 52 cartas. Inclui um livro de 200 páginas em português. O Produto do Oráculo da Deusa celebra as muitas faces com as quais a Deusa tem adorado em culturas ao redor do mundo desde o início dos tempos. Através de uma
combinação dinâmica de poesia, mitologia e ritual, o oráculo oferece conhecimentos e recomendações intuitivas para resolver os problemas da vida, bem como métodos para alcançar a completude em todos os aspectos da vida cotidiana. Além de ajudá-lo a entender e transformar o presente, este livro permite que o
leitor crie seu futuro, trazendo instruções claras para chamar o oráculo; deck para consultas originais e completamente inéditas, e rituais que podem ser realizados individualmente ou em grupos, listando a energia da deusa para crescimento pessoal e resolução de problemas. Cada uma das 52 cartas dos deuses que
acompanham o livro representa um aspecto especial da energia. Quando você escolhe um cartão específico, ele força você a se concentrar no que precisa ser analisado para redirecionar sua vida. Ao imprimir isso em sua consciência, você começa a entender melhor seu presente e planejar seu futuro com segurança.
Sobre Amy Sofia Maraszynski promove cursos e encontros que tecem uma rede de energia transformadora. Ela também é responsável pela formação de uma sacerdotisa xamã que decidiu seguir o caminho da totalidade. Hlan Janto é o autor de pinturas criadas especificamente para este livro. Sua obra tem sido usada
em muitas capas de livros, revistas e pôsteres de filmes, bem como deusas e calendários de mitos. Veja todas as imagens dos clientes Melhores avaliações Melhores avaliações As melhores avaliações A deusa Oracle celebra as muitas faces com as quais a Deusa tem adorado em culturas ao redor do mundo desde o
início dos tempos. Através de uma combinação dinâmica de poesia, mitologia e ritual, o oráculo oferece conhecimentos e recomendações intuitivas para resolver os problemas da vida, bem como métodos para alcançar a completude em todos os aspectos da vida cotidiana. Cada uma das 52 cartas dos deuses que
acompanham o livro representa um aspecto especial da energia. Quando você escolhe um cartão específico, ele faz você ser capaz de se concentrar no que precisa ser analisado para redirecionar sua vida. Ao imprimir isso em sua consciência, você começa a entender melhor seu presente e planejar seu futuro com
segurança. DADOS TÉCNICOS Autor (es): Maraszynski, Amy Sofia Dimensões: 13cm x 19cm Edição: 1ª Edição Editora: ISBN THOUGHT: 97885315111608 Numaro de p'ginas: 200 Ano de Publicação: 2000 Link: Box Invite Accept Mitologia e Universo Godas. Encontre respostas e estabeleça conexões através do
sagrado. Deuses e ensinamentos enviarão direção para todas as suas dúvidas. Concentre-se e desperte o equilíbrio sagrado do oráculo. Mexa e selecione a carta do baralho para ler a interpretação clique para embaralhar o embaralhar
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