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Водката ми, виното ти

Добавената стойност
на минералния баланс
в организма

/ ПОКУПКА НА МЕСЕЦА

Marc Cain и спиращата
дъха природа на
африканската савана

Новият моден разказ
на Furla

В подкрепа на
активния начин на
живот

Продуктивност е дума
в женски род

Какво ни готви бъдещето?
Да попитаме картите Art Tarot
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ПОСЛЕДНО

Денят на майката: Как
звездите отбелязаха
празника

Каролина Куркова
роди третото си дете

Меган Маркъл сияе в
червена рокля от
Carolina Herrera

В кадър Анджелина
Джоли на 45

Новото нежно
войнство

9 неща, без които
интериорът не е дом

Снимка: Sariev

В

се повече, усещайки, че живеeм в едно вододелно време за света, ние
се питаме, а къде е онзи край или граница, която дели минало,
настояще, бъдеще?
Още преди пандемията нашата интуиция не ни ли подсказваше, че това, което
приемахме за наръчник за функциониране на света, се разколебава? И
пандемията само потвърди нашите съмнения.

Винаги може обаче да подредите бъдещето с помощта на картите „Art Tarot“
на Мич Брезунек. Тълкуването на символа, изписан на картите, може да се
инерпретира като пророчество или като част от по-психологически подход. Тo
позволява на всеки да се проектира в бъдещето на света на изкуството, да се
свърже отново с миналото, настоящето и бъдещето.

НАБЪРЗО
Ева Лонгория откри
летния сезон

Коментирай

"Ами ако магията, запечатана в окултните традиции, дойде и ни освети пътя?
Ами ако мистичните сили на миналите ни цивилизации са начинът да се
възстановят връзките между миналото и настоящето, за да можем да
направляваме по-добре бъдещето си? Именно в такава спешна ситуация е
създадено това тесте карти Таро, за да ни даде надежда за нов артистичен
свят, свързан с пространството, с времето, с духовното, свят за физическо и
психическо свързване, който надхвърля границите на разума”, казва Мич
Брезунек. Картите ще бъдат достъпни в галерия Sariev, Пловдив.
Междувременно може да ги разгледате в галерията ни.

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ

Мария и звездите

Ирина Шейк през очите на
Брадли Купър

Адел на 33

Селфи с мама

Стана ясна причината за
раздялата им

Алекс БогданскаПетканова: Живот на
бартер, Лили!

Лекарите крият! Лесен
начин да се отървеш от
бръчките у дома!

Ах, тази Пенелопе!

Италианска естетика
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ТВОЯТ КОМЕНТАР

МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА

Всичко за роклята на
Мария

Шарън Стоун на 63
години и в 23 визии

Италианска естетика

КУПИ ОНЛАЙН

Всички говорят за...
Брад!

Криста Чернева всички искат
Нетфликс, а Нетфликс
избра нея

АБОНАМЕНТ

СЛЕДВАЙТЕ НИ

Лица и събития

Ева ТВ

Купи онлайн

Политика за

Мода

Галерия

Абонамент

поверителност и защита

Красота и здраве

Хороскопи

на личните данни

Нещата от живота

Игра

Политика за бисквитките

Секс и връзки

Блогoве

Реклама

Иди и виж

Списанието

Общи условия
Контакти
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Оставете тапетите да
говорят – 35 идеи за
дома

