Februari 2018

Förlagshuset Siljans Måsar

Bokrelease på Vattumannen
24 februari, kl 14-16
Hjärtligt välkommen!
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Förlagshuset Siljans Måsar gästar Vattumannens Bokhandel, Drottninggatan 83, Sthlm,
med tre nya böcker, lördagen den 24 februari, kl 14-16. Vi bjuder på författarföreläsning, mingel, bubbel & tilltugg samt specialpriser på våra böcker.

Alla kan se sin framtid

När marken sviktar

Stay present with yourself

Vill du veta hur framtiden kommer
att bli för dig själv och dina
närstående? Du kanske till och
med själv vill arbeta med
vägledning i tarotkort? Spå med
tarot kan alla lära sig.

Berättelsen handlar om hur hård
och begränsande livsformen
man tilldelats är, att befinna sig i
en kropp som kan lida och om
att söka något när marken
sviktar. Den handlar mycket om
gränserna mellan magiskt
tänkande, bön och besvärjelse
och om att vilja vara behövd.
Det är också en berättelse om
förlåtelse.

The Touch of Nordic Light speaks
of a journey of the heart. It speaks
of the power of love to bring us
alive and open us to pain, as well
as to joy, and take us to places
we might not have expected.
These are challenging times. We
know all is not well. The earth
itself, just like our hearts, is calling
for awareness, wisdom and love.
You could say our hearts are
being called to awaken and our
consciousness is being called to
evolve – that we are being asked
to find and follow a guiding light
within.

Detta är en Tarotkurs för nybörjare
samt nyfikna som vill lära sig mer
om tarot. Den hjälper dig som
snabbt vill komma igång. Du får
kunskap om tarotlekens 78 olika
kort och varje tarotkorts speciella
betydelse, symbolik och lekens
olika sviter. De 111 stjärnorna
passar även för andra kortlekar
som änglakort, orakelkort,
visdomskort, inspirationskort,
symbolkort, runor med flera.

Elisabeth får ett sammanbrott
ett halvår efter sin lillasysters
bortgång. Hon tar promenader i
Slottsskogen där hon möter Mark
som har tappat sin livsdröm. Han
bär också på ett förflutet.
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