Het 'Sjamaans Spiegel Orakel'.
Het 'Sjamaans Spiegel Orakel' bestaat uit 33 magische afbeeldingen en een boekwerk, samen
opgeborgen in een fraaie, stevige cassette. In het boek wordt de betekenis van de 33 afbeeldingen
toegelicht, aangevuld met praktische, creatieve oefeningen en een rijkdom aan spiegelende
symbolen. De kaarten zijn reproducties van originele textielkunstwerken en krachtschilden kunst van
Roelien de Lange.
Naast praktische Sjamanistische informatie bevat het orakel bruikbare adviezen over moderne
onderwerpen zoals familieconstellaties, stress, ontspanning, latrelaties, emancipatie, persoonlijke
groei en bewustzijn. Ook man vrouw verhoudingen en Jungiaanse psychologie komen aan bod voor
diegenen die dieper op het 'Sjamaans Spiegel Orakel' in willen gaan.

Spelen met dit orakel geeft inzicht en kracht vanuit de Sjamaanse oerbron.
Sjamanisme is de kennis van oerwijsheid die in alle oude volkeren op aarde aanwezig is. Het werken
met de orakelkaarten kan een geheime deur openen naar ieders oorspronkelijke kennis. Verder geeft
het werkboek waardevolle informatie over dromen en trancereizen.
Bij iedere kaart horen zeven structurele stappen met bruikbare raad voor het dagelijkse leven. Het
'Sjamaans Spiegel Orakel' kan uitkomsten voor levensvragen bieden, maar ook plezier en verdieping.
Het is een unieke vorm om alleen of met je vrienden verrassende uren te beleven.
Het 'Sjamaans Spiegel Orakel' is een Sjamaans middel om inzicht in je leven te krijgen. Sjamanisme is
de wijsheid van oervolkeren. Deze levensfilosofie ontstaat onder andere door een spiritueel contact
met de natuur. Dit kan inzicht, heelwording en genezing geven.
Deze wijsheid heeft Roelien verzameld in oude culturen. In onze maatschappij kennen wij vooral het
praktisch contact met de natuur, daar wordt in dit orakelspel óók over gesproken. In het Sjamanisme
draait het tevens om het geestelijke en inspirerende contact met de natuur. Dit betekent
bijvoorbeeld een intuïtief contact met bomen, dieren, planten, de wind en de sterren. Dit houdt ook
een contact in met de geestkrachten, de kanalen van energie die door deze verschijningsvormen
heen stromen.
Dit hedendaagse Sjamaanse orakelspel is een combinatie van oude wijsheid, westerse psychologie en
praktische oefeningen.
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