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Den ultimata tarotboken för nybörjare! Med detaljerad vägledning för hur du tolkar korten och gör dina egna
läggningar.
Tarot är ett fantastiskt verktyg när du söker lösningar på problem, och dessutom kan korten hjälpa dig att fatta
beslut som är rätt för dig. Tarot är också ett underbart redskap för självutforskande och personlig utveckling.
När du utvecklar din intuition blir du mer medveten om de olika energier och möjligheter som omger dig, och
ju mer du lär dig att lita på tarotkorten, desto bättre kan intuitionen flöda.
I boken får du lära dig:
• att välja rätt kortlek • grundläggande tolkning av den stora arkanans 22 kort • insikt i tarotkortens fyra sviter
och grundläggande tolkning av den lilla arkanans 56 kort • hur du räknar ut födelsekort och årskort • hur du
ställer frågor på bästa sätt • hur du läser korten för dig själv och för andra • hur du gör olika läggningar, bland
annat ”Det keltiska korset” • hur korten påverkar varandra i en läggning • hur du använder och utvecklar din
intuition • hur du kan använda korten som stöd för dina mediala förmågor – och mycket mer!
Kim Arnold är professionell tarotläsare och lärare i tarot. Hon har grundat den prestigefyllda UK Tarot
Conference, som rankas som en av de bästa tarotkonferenserna i världen.
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