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Lektionsbrev i bokform om Tarot, lite enklare där du får lite grunder på ett underhållande vardagligt sätt. I
första brevet tar jag upp principerna med alla Ess, för du vill väl kanske ha ett extra i rockärmen? Vad handlar
egentligen Tarot om? För mig är det nycklar till livet. Lilla arkanans kort som berättar om vad som finns i
vardagen i sysselsättning, arbete, aktivitet, engagemang, känslor, allt från hat till kärlek, missnöje till lycka,
upplevelser, struktur, ordning och kontroll både positivt och negativt, den fysiska kroppen, det materiella,
pengar, tankar, funderingar, rädslor, begränsningar, möjligheter och välmående eller så illa som sjukdomar
skapade ifrån en tanke till ett fysiskt mönster. och så på toppen av det alla aspekter ifrån stora arkanan som
visar på de större händelserna och även korsvägar i livet, val, beslut, växande eller reflektioner. Passar bra om
du inte har tolkatTarot tidigare och även om du har flera års erfarenhet. De 26 breven tar upp grunderna i varje
sifferkort, exempelvis alla treorna och i det även Kejsarinnan, samt folket var för sig och så kort nr 11- 21 i
stora Arkanan. Tarot steg för steg var Ylvas första bok som utkom 1993. Sedan dess har det blivit över 20
böcker i olika ämnen, varav 17 i ämnet Tarot. Ylva har blivit omnämnd som Sveriges Tarotdrottning och med
över 40 års erfarenhet av olika områden inom nyandlighet. Det finns en hel del kunskap som Ylva vill dela
med sig av. Ylva har sett auror sedan barnsben och jobbat med färger sedan början på 90-talet. Ylva är en
kreativ inspiratör som skriver, tolkar kort och symboler, leder kurser och har föredrag.
75; Buy It Now; Free Shipping; Ylvas Aurabrev by Ylva Trollstierna. E-bok, 2016. Skickas inom 7-10
vardagar. Play next; Ylvas Aurabrev. 7,49. Köp boken Ylvas Tarotbrev av Ylva Trollstierna (ISBN

9789175693729) hos Adlibris. in. Everyday low prices and free delivery on eligible orders. Mångfaldigandet
av innehållet i denna bok,.
Häftad, 2016. häftad, 2016. 7,49. Vi har miljontals böcker, hitta din nästa läsupplevelse idag. 10,99. Ylvas
Tarotbrev: 140:- Pris: 99 kr. Lektionsbrev i bokform om Tarot, lite enklare där du får lite grunder på ett
underhållande vardagligt sätt. I första brevet tar jag upp principerna med alla Ess, för du vill väl kanske ha ett
extra i rockärmen. Go. bokus. com. com.
Fri frakt. I första brevet tar jag upp principerna med alla Ess, för du vill väl kanske ha ett extra i rockärmen.

