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13-Manen Werkboek
Prijs: € 15,00 (incl. 6 % btw)
Naast een uitgebreide beschrijving van de basiskennis, leer je met dit werkboek om de 13 Manen Kalender in
de praktijk toe te passen. Je leert om een 'Maya horoscoop' van jezelf en je vrienden uit te rekenen en uit te
leggen. Wat zegt het jou, wat is je Antipode en hoe moet je dit zien? Wat is de Dreamspell en wat is een
Wavespell van Bestemming? Je ontdekt in welke fase van je 52-jaren pad je zit en welke levenslessen
daarbij horen. Je leert om de Wavespell te besurfen en ontdekt het geheim van het ‘TIJD hebben’.
Het 13 Manen Werkboek geeft heldere uitleg, gecombineerd met persoonlijke ervaringen, oude Maya mythen
en een fabel over de 13 Totemdieren. Het is weer even prachtig en zorgvuldig uitgegeven als de Agenda;
fullcolour, vol met mooie illustraties, veel pagina’s om zelf in te vullen, ruimte voor notities en een fullcolour
galaktisch kompas om uit te knippen.
Verkoper Informatie

Klant recensies:reganre vigorda (zondag, 05 mei 2013)
Waardering:
Make Ahead Turkey Gravy nHey,guys: I would like to share this ahead turkey gravy with you.rnrnWe
need:rn 4 turkey wings, (about 3 pounds) rn
kenned vigorda (zaterdag, 04 mei 2013)
Waardering:
Dessert! nThis is so easy to make, anyone can easily make it yourself without any
difficults.rnrnBefore we start, we need:rnTake 1-2 apples rnabout 1/4 cup SOFT brown sugar rn2 tbls
butter rnand 1 1/2 tbls cinnamon rnjuice of 1/2 lemon rnrnPeel and core apples then cut into cubes,
then add all ingredients to a sautee pan and... well sautee the mix over medium-high heat until apples
are cooked but firm on the inside. rnrnwhen done pour the hot mixture over Ice Cream (Preferably
Vanilla) and serve. rnrnHad you learnt this? More info or need cooker, please visit www.dudool.com
(donderdag, 22 september 2011)
Waardering:
Welcome to Wigs-Lace. Offering wigs, hair extensions, falls, and other creative hair solutions that
reflect today salon and fashion trends at discount prices
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