magiska ting

ARMBAND HJÄLPER BARN
Ett smycke som gör gott! Det här armbandet
heter Island och är gjort i silverplätterad,
nickeltestad metall. En tunn bomullstråd är
tvinnad runt metallstavarna. Armbandet är
one-size och går att reglera för önskad storlek.
Det finns i svart, vitt, grått och gråsvart och
kostar 199 kr. En femtedel av summan går till
Unicef och arbetet med att hjälpa barn i
världen! Besök karik.se eller kontakta Kari
Kromli på 0704-44 10 47.

SÖTA ÄNGLAR
Låt blundande barnänglar skänka ro i ditt
hem. Det finns en mörkhårig och en ljushårig
ängel, i olika sittställning.
Änglarna är gjorda av
polystone, är 11 cm höga
och kostar 79 kr/styck på
hjshop.se, 040-38 52 80.

SOV GOTT!
Hypnoscoachen Anders Fogelberg
hjälper dig att somna. Med sin mörka,
behagliga stämma leder han dig genom
en berättelse som får dig att dras in i
skön sömn. ”Lätt att somna” är en cd
utan musik som kostar cirka
150-200 kr, inklusive frakt, och går
att köpa på olika nätbokhandlar. Till
exempel adlibris.com och bokus.com.
”Lätt att somna” finns också som
iphone- och android-app.
Mer information finns på periskop.se,
0736-81 36 81.

KORT SOM GER RÅD
På mediet Eila Nilssons hemsida
medialasynvinklar.se finns en digital kortlek,
där du gratis kan dra kort för att få råd. Råd
som öppnar dörren till din inre vetskap om
vilken väg du bör gå. Nu finns rådskortleken
även i fysisk form, bestående av 67 kort (i storleken 120x70 mm). Kortleken går att köpa via ett
beställningsformulär på hemsidan för 229 kr
+ frakt 30 kr. Eila når du även på 0703-72 30 39.

LYSANDE LYKTOR
Lys upp ditt hem med färgglada lyktor av
returglas, märkta ”Authentic 100 procent
recycled glass”. Lyktorna kostar 39 kr/
styck, är 9 cm höga och finns i färgerna
blå, grön, rosa och turkos. Du hittar dem
EM-butiker runt om i landet. Gå in på
em.com eller ring 020-86 00 86 för att få
tips om var du hittar närmaste EM Home
Interior.

NÅ DITT DRÖMLIV
Nu kan du prova att komma i kontakt med
dina superkrafter med Zoës cd-skiva ”Be
an Attractive Magnet”, speltid 68 min.
Med hjälp av energiövningar lär du dig att
förstärka dina magnetiska energier och
lyckas i arbetet med tankens kraft och
lagen om attraktion. Pris 200 kr på
zoeland.se, 0707-33 91 71.
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