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22. juni - 22. juli

De mægtige tarotkort giver dig svar på alle dine spørgsmål.
Læs om hvordan du kan ændre dit liv og din fremtid!

Hvilke andre stjernetegn har jeg den største chance for at passe sammen med?
Får jeg mit drømmejob og en blomstrende karriere?
Bliver jeg ved med at være frisk og holde mig sund?

Hvad sker der med min økonomi?
Vil 2017 være året hvor jeg finder den ægte kærlighed?

Lad Karmel Nair, en af verdens førende tarotlæsere guide dig ind i fremtiden. Her får du værktøjerne til at
skabe det liv du ønsker, mens du lærer dig selv bedre at kende. Derudover kan du læse tarotkortenes historie,

om hvordan en tolkning går til og hvad kortene symboliserer.

Gør dig klar til at møde dit 2017!
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