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BESKRIVNING

Varesig du använder magi till husbehov för att dra till dig kärlek, hälsa, överflöd och glädje eller om utför
formella besvärjelser och ritualer, måste du ha en egen Skuggornas Bok.Här finns allt du behöver för att
kunna utföra besvärjelser och här finns många besvärjelser för olika tillfällen eller situationer. Boken
innehåller även sidor så du kan göra boken till din egen genom att anteckna dina magiska ritualer efterhand
som du skapar och utför dem.&8226; Kärleksbesvärjelser för att dra till dig kärlek, för att få en ovillig
käresta att vilja binda sig, för att få ett lyckligt äktenskap med en trogen partner och för att rätta till
problem i förhållandet. &8226; Besvärjelser för karriär och studier för att klara prov, öka
självförtroendet, hitta ett jobb, få en befordran, starta eget och hur du positivt handskas med arbetslöshet,
orättvis uppsägning eller pensionering.&8226; Besvärjelser för hus och hem, för att snabbt sälja huset du
flyttar från, för renovering, för att skapa en trevlig hemmiljö, att beskydda ditt hem från alla typer av fara
och rena huset från negativa energier och ovänliga spöken.&8226; Besvärjelser för hälsa och helande och
inre harmoni, öka fertiliteten, ta bort smärta och snabba på helandet av människor, djur och
platser.&8226; Besvärjelser för familj, barn, grannar och kollegor, för att skapa kärlek och bra relationer,
för att möta nya vänner, lösa gräl och missförstånd och att beskydda dig själv och dina nära och kära från
mobbing, elakheter, skvaller och påhopp.&8226; Pengabesvärjelser för att öka inflödet av pengar, för att
vinna pengar, bli skuldfri och för att få vad som rättmätigt är ditt.&8226; Lyckobesvärjelser för stark tur,
vända en tid av otur, tillverka lyckoamuletter, vinna tävlingar och få positiva resultat i juridiska
ärenden.&8226; Besvärjelser för livets milstolpar som födelse, dop, bröllop eller för-lovning. För jul,
midsommar, födelsedagar och andra högtider.&8226; För resor och semester, för att få en trevlig
semester, för att flytta, för alla fritidsaktiviteter och sportframgångar och för att bli av med rädslor för att
flyga eller åka båt.&8226; Följ steg för steg instruktionerna för att utföra egna besvärjelser och lär dig de
bästa färgerna, kristallerna, månfaserna, soltiderna och veckodagarna för din magi.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Nya Skuggornas Bok: Amazon.es: Cassandra Eason: Libros en idiomas ...

Den efterlängtade nionde delen i romanserien Släkten ! »En av de bästa romanerna om medeltiden som kan
läsas ... boken är lättläst, välskriven, realistisk ...

Nya Skuggornas Bok - Cassandra Eason - adlibris.com

Vare sig du använder magi till husbehov för att dra till dig kärlek, hälsa, överflöd och glädje eller om utför
formella besvärjelser och ritualer, måste du ...

Nytt år, nya böcker | Skuggornas bibliotek

Köp boken Skuggornas tid hos oss! ... Nya offer skördas och Unni som befinner sig i kloster får hjälp att ta
sig över till Gotland dit Elin flyttat.
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NYA SKUGGORNAS BOK
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