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Tea leaf fortune cards pdf

Tea Leaf Fortune Card Tác giả: Rae Hepburn Họa sĩ: Shawna Alexander Nhà phát triển: U.S.Gaming Deck: 200 Sheet Books: 98-Page Guide. Đánh giá: Fox Ngu Edit: Pansy Trong các hình thức tiên tri, có tờ tài sản cũng như việc sử dụng các công cụ có sẵn của thiên nhiên như vô sinh, cát, cát, cành cây ... được coi là cổ xưa nhất. Lan rộng khắp thế giới
từ thời cổ đại, dần dần từ các công cụ thô sơ, con người đã phát triển các hình thức như vậy thành một nghệ thuật để hiểu được tương lai. Có nguồn gốc từ thần thoại Trung Quốc, trà được gọi là Dad. Phát âm chah in Cangong and hand in Guangzhou; nhưng đã trở thành một cách phát âm với người nước ngoài và dần dần hình thành tên Trà. Người ta
tin rằng đã phát triển đầu tiên từ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc khoảng năm 350 TCN. Với thời gian màu sắc, trái đất có sẵn bây giờ trên toàn thế giới, mang theo nó nghệ thuật đọc lá trà. Bây giờ chúng ta không cần phải sử dụng các phương pháp kimbersome phức tạp và thủ tục hoặc có vệt mắt của chúng tôi dữ dội để xem những hình ảnh, cũng không
dành thời gian chuẩn bị cho một tách trà nào được nêu ra. Thẻ Tea Leaf Fortune đang làm cho mọi thứ đơn giản hơn. Tất nhiên tôi không phủ nhận vẻ đẹp của đọc sách đã được cư trú trong một cốc, nhưng đây là một sự lựa chọn tuyệt vời cho yêu thích đơn giản. Cầm trên thẻ đó là một món quà sinh nhật sớm từ em gái tôi, tôi đã hoàn toàn áp đảo bởi
thế giới đó đã đưa tôi vào. Trước đó, tôi sử dụng nhiều bộ tarot khác, nhưng những hình ảnh màu sắc đơn giản và có nghĩa là họ nắm bắt được đống này bị hỏng tất cả các quy tắc và hạn chế của bản thân mình trong tarot. Có thể nói rằng liên hệ với thẻ đã loại bỏ tất cả các màu sắc trước đây của tôi từ niềm đam mê của tôi để tìm hiểu thế giới của thẻ.
Học cách đọc các biểu tượng từ lá trà như một thời thơ ấu giá rẻ cộng với một người cha chuyên nghiên cứu ưu và triết lý metasynynpress metasynpress, Rae Hepburn đã học cách thực hành cải thiện trực quan của mình. Điều này ảnh hưởng đến tiến trình tạo ra đứa con thuộc linh này trong Ngài. Không thể phủ nhận rằng Rae Hepburn là một tác giả và
một người đọc trà thành công. Nó kết hợp hình ảnh truyền thống của sự vật, hiện tượng, con người và từ khóa để cung cấp một hình thức mới trong việc thể hiện nghệ thuật. Ban đầu, bản đồ có gần 600 bản đồ chứa tất cả các biểu tượng và ý nghĩa; tuy nhiên, nó tìm thấy nó quá nhiều mang và duy trì, cũng như làm cho nó khó khăn để truyền đạt nhu cầu
năng lượng trong phạm vi, do đó, tác giả đã cố gắng để giảm số lượng thẻ. Tác giả đã nhúng các ký hiệu tương đương trong một trang tính, vì vậy các ký hiệu ngắn hơn nằm trong 182 trang tính chính. Bản đồ có tổng cộng 200 thẻ, được chia thành ba phần chính. Ba phần này bao gồm 182 thẻ chính có chứa hình ảnh, biểu tượng và ý nghĩa; 12 thẻ đại
diện cho 12 tháng trong năm và 6 thẻ về các vấn đề yêu cầu quan tâm nhất: Tình yêu, Nghề nghiệp, Contentment, Tiền bạc. Kết hợp với bài đăng trong một tuần, tháng hoặc năm, các vấn đề về nhu cầu sẽ được đưa ra ánh sáng. Lấy cảm hứng từ chén vận may kể lại và hình ảnh hình tấm trà ở dưới cùng của ly, bốn được làm bằng hình tròn cùng với bản
vẽ ở giữa và các từ khóa dọc theo biên giới. Nó là hình tròn của bản đồ tạo ra một bữa ăn, khác với hình vuông truyền thống bốn. Điều này tạo ra một điểm nổi bật cho thẻ, làm cho nó đặc biệt. Hình ảnh đơn giản, quen thuộc làm cho truy vấn dễ nhớ, cũng như các từ khóa được viết ngay trên bản đồ giúp tôi dễ dàng đọc cả từ khóa và trực quan cá nhân.
Là một nghệ sĩ quan tâm đến việc viết về đồ gốm, Shawna Alexander đã làm tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy một người Mỹ sẽ thể hiện văn hóa Đông Timor nói chung và văn hóa Trung Quốc nói riêng trong vẽ. Phù hợp với ba phần, mặt sau của bốn mang ba tấn chính: màu hồng cho 182 thẻ chính, tím trong 12 tháng và màu xanh lá cây cho 6 chủ đề. Các
downstraction chỉ trên thiết lập này là trở lại. Tôi cảm thấy như họ đang quá màu với sự bối rối. Có ưa thích những điều đơn giản, tôi hy vọng sẽ được đơn giản, ít kết cấu để phù hợp hơn. Bộ truyện được xuất bản bởi American GAMES trong các bài báo cao cấp truyền thống. Các thẻ trơn và không dễ gãi khi khuấy-friing hoặc lây lan, vui vẻ thậm chí còn
khó khăn hơn. Hướng dẫn được đi kèm với trình bày rõ ràng, chi tiết, in trên giấy tốt. Hai điểm này cũng khiến tôi hài lòng hơn với các sản phẩm của U.GAMES so với các nhà xuất bản khác. Nếu bạn muốn tìm một hướng đi mới cho thẻ đọc, hoặc muốn tìm hiểu một hình thức tiên tri hoặc văn hóa khác, bộ này sẽ không làm bạn thất vọng vì nó xứng đáng
được sở hữu. Mỗi lần tôi mở mắt ra, sau khi trấn an anh ấy rằng anh ấy không ngừng thở, tôi lại ngủ. Sàn nhà của bệnh viện hóa ra rất băn khoăn, tôi tiếp tục nhìn lại một nơi xa huế. Ngủ không sâu, ngay khi bạn thức dậy, bạn nghe thấy âm thanh của bàn chân của y tá trong phòng. Tôi cảm thấy an toàn hơn ở bệnh viện so với bên ngoài, bởi vì có rất
nhiều người ở đây gần chết. Khi chúng ta ở dưới cùng của các vách đá, chúng ta sẽ thấy rằng vị trí có vị trí ngọt ngào của riêng mình, không giống như bất cứ nơi nào khác. Chúng ta phải đi thôi. Tháng Mười 2020 H B N S B 1234 567891111 12131415161718 1920222224 25 2627228293031 Đánh giá thông tin bổ sung (8) Tea Fortune nói đã rất dài và
trải nghiệm nhiều nền văn hóa và quốc gia khác nhau, từ Scotland đến Hy Lạp, từ Ấn Độ đến Trung Quốc. Trà chính nó đã được phát hiện hàng ngàn năm trước đây, đồ uống trà đã đến để trải nghiệm các hình thức tiên tri hình thành của lá trà của ly và chứa các nguồn không thể so sánh của năng lượng metasyncolient xung quanh chúng. Bây giờ lần đầu
tiên, bộ triphenical Tea Leaf Fortune tuyệt vời này sẽ làm cho giải mã phức tạp có thể truy cập được cho bất cứ ai, muốn dự đoán một ngày trong tương lai, một tuần, hoặc một năm, hoặc tìm kiếm thêm sije lavi seten. Avek 200 kat, chak deplase yon senbol tradisyonel nan fotin te, ansanm ak yon diskisyon nan istwa a nan te, lekti pwofetik soti nan te, ak
yon eksplikasyon nan senbol sa yo 200, Tea Kite Fortune Kat yo pral yon zouti pafe pou itilize endepandan, oswa nan yon gwoup - yon bon fason yo eksplore lavni an. Manifakti: Lo Scarabeo Gen ladan: Velvet sak 16 x 22 cm 300.000 ₫ manifakti: VyetnamIn adisyon a: Rad 60 x 60 cm 220.000 ₫ Materyel: túi fil + Kích thước đá màu ngọc lam xanh: 5 cm
dyamet ₫150,000 manifakti: Lafrik di sid gen ladan: Botswana Agate Gwose Woch 2 - 3 cm 60,5 000 ₫ manifaktiurer: Lo Scarabeo Gen ladan: Nhung sak twal 16 x 22 cm 300.000 ₫ manifakti: Tarotocy INC. Gen ladan : 13 Dise + Fey Papye Kwi + ISBN Gid: ₫750,000 manifakti: India Gen ladan: 60 x 60 cm rad Towel 450,000 ₫ manifakti: Locarab Enkli: Satin
rad sak 16 x 22 cm 300,000 ₫ Orijin: BrezilIn adisyon a: Felspar gwose woch 2 - 3 cm 60.000 ₫ Manifakti: Enklizyon Kay Mystic: Bwat gwose 9 cm x 15 cm x 6 cm 270.000 ₫ Manifakti: Lo Scarabeo Gen ladan: Satin rad sak 16 x 22 cm 300.000 ₫ Orijin: BrezilIn adisyon: Chat E je woch (nan Je Cat a) gwose 2 - 3 cm 60.000 ₫ manifakti: IndiaIn adisyon a: Rad
70 x 70 cm 450.000 ₫ manifakti: Đa dạngInstifIcation Adisyon : Amazonite Stone Pillar 299.000 ₫ Nhà sản xuất: Lo Scarabeo Bao gồm: Túi vải Satin 16 x 22 cm 300.000 ₫ Nhà sản xuất: India Ngoài: 7 viên đá chakra thô (3-4 cm / viên nén) + Túi 300.000 ₫ 299.000 ₫ Vật liệu : Vòng dây + Vàng thạch anh Kích thước: Đường kính vòng 5 cm 150.000 ₫ Nhà sản
xuất: Lo Scarabeo Bao gồm: Túi vải nhung 16 x 22 cm 300.000 ₫ Nhà sản xuất: Lo Scarabeo Bao gồm: Túi nhung 16 x 22 cm 300,000 ₫ Nhà sản xuất: VarietyInstification Bao gồm: Labradorite Stone Pillar 299.00 ₫ Nhà sản xuất: Mystic HouseBao bao gồm: Kích thước hộp 9 cm x 15 cm x 6 cm 270.000 ₫ Nhà sản xuất: Nam Phi Bao gồm: Bloodstone Stone
size 2 - 3 cm 3 cm 60.000 ₫ Nhà sản xuất: Variety Ngoài ra: Cột đá thạch anh trắng (Crystal Quartz) 299.000 ₫ Nhà sản xuất: Mystic HouseBao bao gồm: Kích thước hộp 9 cm x 15 cm x 6 cm 270.000 ₫ Nhà sản xuất: Lo Scarabeo Bao gồm: Vải Satin túi 16 x 22 cm 300.000 ₫ Nhà sản xuất: Mystic House Bao gồm: Khăn lông thú 60 x 60 cm 180.000 ₫ Nhà
sản xuất: Lo Scarabeo Bao gồm: Khăn nhung 80 x 80 cm 450.000 ₫ Nhà sản xuất : Brazil Bao gồm: Hematite Stone size 2 - 3 cm 60.000 ₫ Nhà sản xuất: Lo Scarabeo Bao gồm: Khăn nhung 80 x 80 cm 450.000 ₫ Nhà sản xuất: Brazil Ngoài: Đen Onyx đá kích thước 2 - 3 cm 60,60,0 000 ₫ Nhà sản xuất: Mystic HouseBao bao gồm: Đá Onyx đen kích thước 2
- 3 cm 60.000 ₫ Nhà sản xuất: Mystic HouseBao bao gồm: Gwose Bwat 9 cm x 15 cm x 6 cm 270.000 ₫ manifakti: Lo Scarabeo Gen ladan: Satin rad sak 16 x 22 cm 300.000 ₫ materyel: fil bag + Wouj Jasper Wouj Gwose: Dyamet 5 cm 150.000 ₫ manifakti: BreziL enkli: Brezil Gold Quartz Woch gwose 2 - 3 cm 60.000 ₫ manifakti: Ote Kay Mystic: Mistik Kay
Gen ladan: Gwose Bwat zewo cm x 15 cm x 6 cm 270.000 ₫ Orijin: BrezilIn adisyon: Đá gwose 2 - 3 cm 60.000 ₫ ₫
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