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Hvert kort kan læses på to måder.
Retvendte kort vender den rigtige side opad. Meningen er ligetil, kortet giver en indsigt og kalder til

handling.
Omvendte kort, som vender på hovedet, når du trækker dem, er tegn på en ubalance i energien.

Hvis du oplever, at du ikke forstår budskabet, selv når du har læst kortteksten og affirmationen, spørger du:
´Hvad betyder det her?´ hvorpå du trækker et kort mere og lægger det ved siden af dit oprindelige kort for at
give mere indsigt. Målet er at finde ud af, hvilken handling der vil være den rette for at genoprette balancen

og harmonien i dit liv.

Foruden teksten på kortene [gengivet på dansk under de enkelte kort i det medfølgende hæfte] har hvert
billede tilknyttet en affirmation til yderligere uddybning og inspiration. Læs dem, når du intuitivt har trukket
et kort, skriv dem ned og hav dem med dig resten af dagen. Du kan bruge dem som hjælp til at udskifte dine
gamle tanke- og handlemønstre. Jo flere gange du læser din affirmation, jo dybere vil den trænge ind i dit

sind, og jo større indflydelse vil den have
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