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Opdag de 44 aspekter hos de tolv ærkeengle fra Atlantis med disse forbløffende orakelkort. Med aspekter, der
strækker sig fra inspiration, ligevægt, nåde og velsignelse til medfølelse, ekstase, romantik og hengivelse, vil
orakelkortene hurtigt besvare ethvert af dine spørgsmål om helse, rigdom, karriere og forhold. Desuden vil de

hjælpe dig med at udvikle dine egne evner som orakel, mens deres lys skinner på dit livs vej.
Brug orakelkortene til at lade ærkeenglene bringe velvære ind i dit liv, på samme måde som de gjorde med
atlantiderne. Du skal blot trække ét kort for at få vejledning for dagen, tre kort for at opnå forståelse af et
specifikt spørgsmål, eller tolv kort, når du ønsker at se på resultatet af et projekt og en tidsperiode. Vær

forvisset om, at ærkeenglene selv vil sørge for, at du altid vælger de kort, du har brug for til at lære og vokse.
Inspireret af de 12 ærkeengle fra Atlantis, repræsenterer disse kort, kærlige, kloge guider som giver kraftfulde
råd og healing. Hvert kort præsenterer en universel hjerte kvalitet, som søgende kan bruge til at navigere
rundt i livets forandringer, velsignelser og modgange. Hvert billede henviser til en harmonisk, fortryllet

eliksir af velvære som englene har udøst over landet. Pakket i en smuk æske med et hæfte (både på dansk og
engelsk) med yderligere forklaringer og instruktioner, er disse smukke inspirationskort og tekster perfekte for

alle som søger efter en dybere forbindelse til det gamle rige Atlantis og dens visdom.
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Brug orakelkortene til at lade ærkeenglene bringe velvære ind i dit
liv, på samme måde som de gjorde med atlantiderne. Du skal blot
trække ét kort for at få vejledning for dagen, tre kort for at opnå
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