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Dyk ned i et fortryllende rige af magi og mirakler.

Den mest fortryllende af alle mystiske skabninger, er nok enhjørningen. Som er et symbol på mirakler, renhed
og magi. Ligesom havfruer, Feer og Drager, besidder Unicornerne også en kraftfuld spirituel energi. Brug
Unicorns Oracle sættet til at genoplive dine intuitive evner, din medfødte visdom, dine unikke gaver, dit

ekstraordinære mod, samt dit guddommelige potentiale.

Unicorn guiderne i dette dæk, er her for at hjælpe dig med at opdage den magi der ligger latent i dig. De
ønsker at du må blive en mere bevidst skaber af din egen virkelighed, udnytte universets uendelige magt til at

fremkalde mirakler og
flytte bjerge. Oplev større glæde, kærlighed, fred og velstand ved at byde enhjørningernes energi ind i din

verden. 

Et meget smukt sæt oraclekort, med meget rammende beskeder!
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