
 فال تاروت
 .آهذیذ خْش پیچک تارّت فالداًلْد  کاهل هجوْػَ تَ

 

 مجموعو فال تاروت پیچک

 

 تا ضرتَ رّی ُر کارت ، تَ فال تارّت هرتْطَ ّارد ضْیذ.

          

 

 .ایي هجوْػَ تطْر هٌظن درحال تکویل است ّ تَ زّدی فال ُای تارّت تیطتر ّ کاهل تری ًیس اضافَ هی ضْد

 .ّ تارّت کثیر ّ تارّت غغیر تا فال تارّت ػطك ّ تلَ ّ خیر ّ هذل ُای چٌذ کارتی ّ پیطگْیی آیٌذٍ فال تارّت کائٌات
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 .ًکتَ ای کَ است ، ًگاٍ ضوا تَ فال تارّت لطفا فمط جٌثَ سرگرهی داضتَ تاضذ

را اًتخاب کردٍ تا تا کاهل  کارت ُای هْرد ًظر رّی گسیٌَ هْرد ًظر خْد ضرتَ تسًیذ ّ ًیت کردٍ ّ تؼذاد ترای ّرّد تَ تخص ُای هختلف فال تارّت ،

 .تریي فال تارّت ایٌترًتی آضٌا ضْیذ

 پیشگویی آینده با فال تاروت

 

 نده با فال تاروت وجود دارد ؟چزا در گذشتو و حتی امزوس این تفکز شکل گزفت کو امکان پیشگویی آی

 .در زهاى ًسل ُای لثل ، ضایذ کوی تؼذ از لرى پاًسدٍ ، در کطْر هػر درگیری ػجیثی تْجْد آهذ

کطْر ًتْاًذ تَ داًص لثل خْد  تسخیر ضذ ، دستْر دادًذ تا ُوَ کتاتخاًَ ُای هػر را تسْزاًٌذ تا دیگر ایي جٌگ تسرگی ضکل گرفت ّ در پی آى کطْر هػر

 .زگرددتا

 .از ُوَ جای هػر دّد سْختي کتاب ّ چْب دیذٍ هی ضذ ، کتاتخاًَ ُای تسرگی کَ کاهال پر از کتاب تْدًذ در حال سْختي دیذٍ هی ضذًذ

 .چٌذ رّز تؼذ از آى هتْجَ ضذًذ در ُوَ کتاتخاًَ ُای هػر ، کتاب ُای تارّت ًسْختَ ّ تَ ضکل هؼجسٍ آسایی کاهال سالن هاًذٍ است

 .َ کتاب تارّت ، ثْرا ُن هی گفتٌذ ّ ایي هْضْع تاػث ضذ تْجَ جِاًیاى تَ کتاب تارّت جلة ضْددر هػر ت



 

 .ارّت غحثت هی کردًذهردم جِاى هی گفتٌذ کَ تارّت لذرت پیطگْیی دارد ّ ُوَ درتارٍ لذرت پیطگْیی تا فال ت

 تَ راستی چَ رهس ّ رازی در کارت ُای فال تارّت ّجْد دارد ؟

 .ُفتَ ّلْع حادثَ را هی فِوین اتفالاتی کَ در آیٌذٍ هی افتذ تطْر دلیك آگاٍ هی ضْین ؟ حتی گاُی رّز ّ چطْر تا اًتخاب چٌذ کارت ّ ًیت کردى ، از

 .ایي جوالتی است کَ آى رّز ُا تسیار رایج تْد ّ ٌُْز ُن در ترخی از کطْرُای غرتی ّجْد دارد

 .خذهت ضوا ارائَ کٌین را تَ فارسی ترجوَ ّ رهسگطایی کردٍ تا تتْاًین فال تارّت را تَ غْرت آًالیي تین پیچک توام ترجوَ ُای کارت ُای تارّت

لثْل ًیست ّ پیطٌِاد هی ضْد ُرگس  چطن سرگرهی ًگاٍ کٌیذ ، استفادٍ از فال تَ ػٌْاى پیطگْیی تَ ُیچ ّجَ لاتل ًکتَ ای کَ ُست ، لطفا تَ ُر ًْع فال تَ

 .از فال تَ ػٌْاى پیطگْیی استفادٍ ًکٌیذ



 

  : فال ُای تارّت ػٌاّیي هختلفی را تَ خْد اختػاظ دادًذ کَ در لسوت تؼذ تَ تخطی از آًِا خْاُین پرداخت

 .فال تارّت تَ ضکل ُای هختلفی اًجام هی ضْد کَ در پیچک سؼی کردین ُوَ فال ُای تارّت را تَ غْرت آًالیي ارائَ کٌین

هی ضْد تَ ضوا فمط درتارٍ ًیتی کَ داضتیذ تْضیحاتی هی  یا یک کارتی : ایي فال کَ تٌِا تا اًتخاب یک کارت از کارتِای تارّت اًجام فال تارّت تک ًیت

 .سریغ ًیس هطِْر است اها لطؼا کاهل ًیست دُذ ، تَ فال تارّت

Taroot , Fale taroot 1 card , Fale Taroot 1 karti , Fale Taroot Tak Niat 

 .کارتی ، ضوا هی تْاًیذ از تیي کارت ُای فال تارّت سَ ػذد کارت را اًتخاب کٌیذ 3ُواًطْر کَ هطخع است ، در فال تارّت  : فال تارّت سَ کارتی

اطالػاتی درتارٍ آیٌذٍ تَ ضوا  کارت سْم را در فال تارّت سَ کارتی ، کارت پیطگْیی هی ًاهٌذ چْى تْد ، اها لطؼا ُر سَ کارت هرتثط تا ًیت ضوا خْاُذ

 .هی دُذ

Fale Tarot , Fale tarot 3 card , Fale Tarot 3 karti , pishgooei ba karthaye kabir tarot 

 .کارتی درتارٍ هْضْع ُای هتفاّتی تَ ضوا تْضیح هی دُذ 4لطؼا تفاّت فمط در اًتخاب تؼذاد کارت ُا ًیست تلکَ فال تارّت  : فال تارّت چِار کارتی

 .کارت را اًتخاب هی کٌیذ ، فال تارّت اتتذا درتارٍ ًیت ضوا تْضیحات خاغی را تَ ضوا خْاُذ گفت 4ضوا ًیت کردٍ ّ 

 .ا را تررسی ّ تَ ضوا تْضیحاتی هی دُذ ّ در ًِایت ، ًتیجَ گیری کردٍ ّ پاسخ ًیت ضوا را خْاُذ دادُوچٌیي از ًظر ُای احساسات ، ًیت ضو

Fale Tarot , fale tarot 4 card , Fale Tarot 4 karti , pishgoei ba karthaye kabir tarot 
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 فال تاروت عشق

 

 فال تاروت عشق

 .، هؼوْال ترای ازدّاج یا دّستی ػویك هْرد استفادٍ لرار هی گیرد فال تارّت ػطك

فال تارّت ػاضماًَ ، اها فال  ػطمی تلَ خیر ، تارّت ػطك تک کارتی ، فال تارّت ػطك ّ احساش ، فال تارّت فال تارّت ػطك اسن ُای هختلفی دارد ، فال

 .سایت پیچک درج ضذٍ است تارّت ػطك اغلی ُویي فال تارّت ػطك است کَ در

 .کارتی ًیس از جولَ فال ُای تارّت هِن ُستٌذ 11کارتی ّ  9فال تارّت پٌج کارتی ، ضص کارتی ، 

 .کارتی است 9تفاق هی افتذ ّ کاهل ُن تاضذ ، فال تارّت اها فال تارّت آیٌذٍ ، فال تارّت کَ پیطگْیی آیٌذٍ در آى ا

 .فال تارّت تلَ خیر کَ در آى تایذ طْری ًیت کٌیذ کَ پاسخ آى تلَ یا خیر تاضذ

 .ًجام استُای هختلف لاتل ا تارّت غغیر ، فال تارّت ػالثت ، فال تارّت غْتی ، ُوَ فال ُای تارّت تا ضکل فال تارّت کائٌات ، فال تارّت کثیر ، فال
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 فال تاروت عاشقانو

 

 .ضکل ُای هختلف را ترجوَ ّ تَ غْرت دلیك ّ رایگاى ارائَ کٌین ایي هجوْػَ سؼی ضذٍ تواهی فال ُای تارّت تَ در

 پیچکًْضتَ ضذٍ در سایت 
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