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Hun har vist vejen til kærligheden, afsløret utroskab, set graviditeter i fremtiden og fortalt sandheder, som
folk ikke havde forventet. Clairvoyant Anne-Marie Østersø fortæller, hvad hun ser. Det er hendes kald her i
livet at give sin viden og sine syn videre.Gennem tiden er flere end 20.000 danskere blevet spået af Anne-

Marie.Hun har et helt særligt indblik i danskernes liv. Flere af landets største stjerner og erhvervsfolk spørger
Anne-Marie til råds, ligesom hun bliver opsøgt af mennesker i dyb sorg og mennesker, der står i svære

dilemmaer.I bogen fortæller Anne-Marie ærligt om sit fascinerende liv. Både om sine utrolige oplevelser som
clairvoyant og om sine egne personlige tragedier, glæder og kærlighedshistorier.Anne-Marie hjælper dig
desuden med at bruge dine egne clairvoyante evner. Undervejs får du hendes råd og vejledning til at tyde
symboler, farver og tal, ligesom hun forklarer, hvordan du lærer dig selv bedre at kende gennem tarotkort. 

Sagt om Anne-Marie Østersø:"I starten af 1990´erne sad jeg og ventede i et solcenter på Gammel Kongevej,
da jeg hørte to kvinder tale om en clairvoyant kvinde i Kastrup. Jeg kunne bare mærke, at hende skulle jeg
møde, så jeg gik hen til dem og spurgte, hvem hun var. To dage efter var jeg hos Anne-Marie i hendes lille

hus. Vi var pot og pande med det samme, og vi har haft et specielt forhold lige siden.
"Sanne Salomonsen "

Jeg husker det som en voldsom talestrøm, hvor jeg ikke selv sagde ret meget. For mig var det lidt som at se
en film om mit eget liv. Anne-Marie kunne fortælle om ting, der var sket, og ting, der ville ske. Hun kunne
også se sider, som jeg indeholder, og som jeg kunne gøre mere brug af. Det var så rigtigt, og bagefter følte

jeg, at jeg havde fået et slags kærlighedsbad.
"Søs Egelind "

Jeg har kendt Anne-Marie i 15 år, og hun har guidet mig gennem forskellige ting i mit liv. Når jeg har haft
voldsomme perioder med depression og angst, har Anne-Marie i store træk kunnet se, hvornår det stoppede

igen. At der var en vej ud på et tidspunkt.
"Dennis Knudsen 

Om Anne-Marie ØstersøFødt 1963 og har boet hele sit liv på Amager.Anne-Marie har beskæftiget sig
professionelt med tarotkort og clairvoyance i 20 år og har spået flere end 20.000 danskere.Hun har optrådt på
TV2 og TV3 og er kendt fra diverse ugeblade og magasiner. I Ude og Hjemme har hun sine faste sider - hver

uge skriver hun horoskopet og svarer på spørgsmål i brevkassen "Mellem himmel og jord".
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Hun har vist vejen til kærligheden, afsløret utroskab, set graviditeter
i fremtiden og fortalt sandheder, som folk ikke havde forventet.
Clairvoyant Anne-Marie Østersø fortæller, hvad hun ser. Det er

hendes kald her i livet at give sin viden og sine syn videre.Gennem
tiden er flere end 20.000 danskere blevet spået af Anne-Marie.Hun
har et helt særligt indblik i danskernes liv. Flere af landets største
stjerner og erhvervsfolk spørger Anne-Marie til råds, ligesom hun

bliver opsøgt af mennesker i dyb sorg og mennesker, der står i svære
dilemmaer.I bogen fortæller Anne-Marie ærligt om sit fascinerende
liv. Både om sine utrolige oplevelser som clairvoyant og om sine

egne personlige tragedier, glæder og kærlighedshistorier.Anne-Marie



hjælper dig desuden med at bruge dine egne clairvoyante evner.
Undervejs får du hendes råd og vejledning til at tyde symboler,

farver og tal, ligesom hun forklarer, hvordan du lærer dig selv bedre
at kende gennem tarotkort. 

Sagt om Anne-Marie Østersø:"I starten af 1990´erne sad jeg og
ventede i et solcenter på Gammel Kongevej, da jeg hørte to kvinder
tale om en clairvoyant kvinde i Kastrup. Jeg kunne bare mærke, at
hende skulle jeg møde, så jeg gik hen til dem og spurgte, hvem hun
var. To dage efter var jeg hos Anne-Marie i hendes lille hus. Vi var
pot og pande med det samme, og vi har haft et specielt forhold lige

siden.
"Sanne Salomonsen "

Jeg husker det som en voldsom talestrøm, hvor jeg ikke selv sagde
ret meget. For mig var det lidt som at se en film om mit eget liv.
Anne-Marie kunne fortælle om ting, der var sket, og ting, der ville
ske. Hun kunne også se sider, som jeg indeholder, og som jeg kunne
gøre mere brug af. Det var så rigtigt, og bagefter følte jeg, at jeg

havde fået et slags kærlighedsbad.
"Søs Egelind "

Jeg har kendt Anne-Marie i 15 år, og hun har guidet mig gennem
forskellige ting i mit liv. Når jeg har haft voldsomme perioder med
depression og angst, har Anne-Marie i store træk kunnet se, hvornår

det stoppede igen. At der var en vej ud på et tidspunkt.
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Om Anne-Marie ØstersøFødt 1963 og har boet hele sit liv på
Amager.Anne-Marie har beskæftiget sig professionelt med tarotkort
og clairvoyance i 20 år og har spået flere end 20.000 danskere.Hun
har optrådt på TV2 og TV3 og er kendt fra diverse ugeblade og
magasiner. I Ude og Hjemme har hun sine faste sider - hver uge
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