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Som globetrotter og formand for Eventyrernes Klub har Klaus Aarsleff i mere end et kvart århundrede rejst
jorden rundt for at undersøge mysterier, myter og fortidsgåder fra de ældste kulturer. Han fortæller om
sælsomme templer og bygningsværker i Sydamerikas bjerge og jungler. Han beretter om uforklarlige
fortidsspor og myter blandt amerikanske indianere og afrikanske stammefolk, og han opsøger klodens
fjerneste og mest utilgængelige egne. Med lige dele indsigt, kritisk sans og engagement skildrer han en fortid
så forbløffende, at traditionelle forklaringer ikke slår til.
Hver rune her egenskaber og aspekter tilknyttet sig, og det er gennem disse, det er muligt at spå.
1 The Magician - Position 2.
En helnorsk nettside om paganisme, heksekunst, mytologi, urter og natur. Serien handlet om et britisk
etterforskningteam ledet av. Osiris, Anubis, Isis - du har måske hørt navnene på de egyptiske guder, men hvad
står de egentlig for. Få et overblik over de vigtigste egyptiske guder her. Fortiden kan spejle sig i nutiden.
222,- for 3 måneder. Denne artikkelen er forbeholdt abonnenter på undervisningsartiklene merket (A) i
bloggen. Osiris, Anubis, Isis - du har måske hørt navnene på de egyptiske guder, men hvad står de egentlig
for. Abonner på Numerologens undervisningsartikler, fra kr.
Den tolkning og symbolik der tillægges de enkelte. Skywalker-sagaen fortsætter med heltene fra The Force
Awakens, som slutter sig til galaksens legender i et episk eventyr, hvor nye mysterier om kraften afsløres.
222,- for 3 måneder. Kalde spor (orig: Waking the Dead) er en britisk kriminalserie som ble sendt på BBC fra

2000 til 2011. Den store Arkana Arkana Major betyder de store hemmeligheder/mysterier. Er det farlig å
ferdes i Bermudatriangelet. Abonner på Numerologens undervisningsartikler, fra kr. Målet for den religiøst
inspirerede tarotoplægger er at føre mennesket fra ubevidsthed om.

