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jolanda den tredjes bok om

häxkonst och
shamanism
Varje människas liv är en saga, och varje människa spelar 
huvudrollen i sitt eget livs drama. Det påståendet är en av 
grundförutsättningarna i det alternativa tankesätt som 
presenteras i den här boken. Med både allvar och humor 
gör Rosie Björkman upp med fördomar och vidskepelse och 
visar på den alternativa läkekonst häxkonst och shamanism 
i själva verket är. Teoretisk kunskap kombineras med praktik/
häxmedicin, som ger läsaren verktyg att påverka och förändra 
sin egen inre såväl som yttre verklighet, med syftet att skapa 
balans och fred. 

Boken kan också läsas som en självbiografi. I Sagan Om-
avsnitten berättar Rosie historier ur sitt eget liv, från 
barndomen, då trauma uppstod, till vuxenlivet som mor och 
praktiserande häxa. Jolanda den Tredjes bok om Häxkonst 
och Shamanism är en fristående fortsättning på Jolanda den 
Tredjes bok om Tarot och Häxkonst.

För egen del har jag upptäckt att de tankestrukturer 
shamanism/häxkonst bygger på erbjuder både en överblick, 
hela universum tas med i bilden, och ett inkluderande, inte 
bara är varje individ en naturlig del av helheten, utan alla 
raser, nationer, religioner, varje blomma, moln, myra är också 
en del av helheten. Shamanism är både en intellektuellt 
utmanande vetenskap och ett ”romantiskt” sätt att se världen. 
Att ha respekt och vördnad inför livets mångfacetterade 
uttryck är den första lektionen i shamanskolan. ”I den Store 
Andens ögon är vi alla bröder och systrar.”

Jolanda den Tredjes bok om Häxkonst och Shamanism  
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Rosie Björkman
om författarinnan: 
Rosie Björkman alias Jolanda den Tredje har sedan slutet på 80-talet varit en av de ledande 
förespråkarna i svensk media för alternativ läkekonst/New Age. Häxkonst, shamanism och 
sierskor/tarotkort är hennes specialområden. Mellan åren 1988–2009 drev hon det välkända lilla 
sierskekollektivet Jolanda den Tredje, med säte i Gamla Stan i Stockholm. Numera har hon sin 
sierskemottagning på annan adress.1988–1992 tog Rosie aktiv del i Deertribes shamanutbildning, 
och har sedan dess då och då återvänt dit för att bygga på med kunskap, som hon delar med sig av i 
Jolanda den Tredjes bok om Häxkonst och Shamanism. 

www.jolandadentredje.nu



Scott Cunningham avmystifierar begreppet wicca och låter 
oss i denna bok inse dess ursprungliga skönhet och enkelhet. 
Förutom att berätta om hur man skapar en magisk cirkel, bygger 
ett altare och förbereder en ritual, ger boken Wicca inblick i en 
mängd symbolers betydelse, runmagi, elementernas krafter, och 
uråldriga tankar om återfödelse och andliga principer.

Wicca : vägledning för den självständiga utövaren
CUNNINGHAM
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Med reservation för prisändringar och typografiska fel.

Leva Livet

2014

-  En fyll-i-bok om drömmar (stora som små) -

Vardagsdrömmar
- en fyll-i-bok om drömmar -

Leva livet 2014
Lek med tanken att du skulle ägna en kort stund om dagen till att stanna 
upp och jobba med dig själv. Ett litet steg om dagen blir på ett år många 
steg som kan göra stor skillnad i riktning mot en skön känsla av mer 
närvarande i nuet och mer medvetna beslut. Det här är en kalender som 
utmanar dig som vill lite mer - varje dag. Kanske kan 2014 få bli ditt 
bästa år hittills?

ISBN 978-91-87512-98-8

Vardagsdrömmar
En fyll-i-det själv bok om drömmar
Vardagsdrömmar hjälper dig att finna dina 
mål, och att inte förlora siktet när du väl 
funnit dem. Du kommer bli medveten om 
vilken fantastisk skaparkraft du bär på i 
ditt inre. Lycka till på resan mot dina livs- 
och vardagsdrömmar!

ISBN 978-91-87512-96-4

Nyhet i sommar!

Nyhet i sommar!

Enkelt att beställa!
Ring eller maila in din order till oss på 
0290-76 76 84 eller order@sdist.se.
Välkommen att höra av dig!

Ny utgåva

I den här leken, Osho Zen Tarot, är 
fokus lagt på själva förståelsen 
av nuet. Det är ett system som 
bygger på visdomen inom zen, en 
visdom som lär oss att händelser 
i det yttre helt enkelt speglar våra 
egna tankar och känslor, även om 
vi inte alltid själva förstår dessa.

Osho zen tarot box (svensk)
OSHO
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Klassiker
och storsäljare

Hur människo-öden tvinnas skrevs för 
nästan hundra år sedan, men människor 
har inte upphört att efterfråga den. 
Boken berättar om två bröder vars 
starka hat knyter själsliga band 
mellan dem. Man får ta del av deras 
liv genom flera inkarnationer – både 
på jorden och på ”den andra sidan”. 
Historien om dem är spännande och 
skriven med stor inlevelse.

Hur människoöden tvinnas
BUSCH
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Nytryck

Art.kod 83969    F-pris 105 kr

Art.kod 83970    F-pris 65 kr


