فال تاروت
دلیما لرى  51هیالدی تْد کَ کشْر هصر تسخیر شذ ّ ُوَ کتاتخاًَ ُای هصر را سْزاًذًذ.
هصر کتاتخاًَ ُای تسیار تسرگی داشت ّ کَ درتارٍ خذایاى هصری ّ فرعْى تاستاى ًیس
دست ًْشتَ ُایی هْجْد داشتٌذ کَ ُوَ آًِا سْختٌذ.
تٌِا یک کتاب در ایي تیي سالن هاًذ کَ تْجَ ُوَ را تَ خْد جلة کرد  ،آى کتاب تارّت تْد.
کتاب تارّت خیلی زّد در تیي هردم شٌاختَ شذ ّ تَ ارّپا راٍ یافت  ،کشْرُای غرتی
تاتْجَ تَ تصاّیر ّ رهسگشایی ُایی کَ در کتاب تارّت تْد الذام تَ پیشگْیی ُایی کردًذ
کَ ُوَ آًِا درست از آب درآهذ.
ایي اتفالات تاعج شذ ُوگی ًسثت تَ فال تارّت اعتماداتی پیذا کٌٌذ ّ کن کن هردم عادی ًیس
فال تارّت را تَ اهْر زًذگی ّ تصویوات هِن خْد ّارد کردًذ.
سْال اصلی کَ تْجْد هی آیذ ایي است کَ چَ رهس ّ رازی در کارت ُای تارّت ّجْد
دارد ّ ایٌکَ چطْر تا چٌذ کارت از ّلْع حْادث تَ صْرت دلیك  ،حتی رّز ّ ُفتَ آًِا
ًیس آگاُی پیذا هی کٌٌذ؟

هاٍ اسکیي توام کتاب فال تارّت را ترجوَ ّ تَ صْرت رایگاى ّ هٌحصر تَ فرد در اختیار
شوا لرار هی دُذ ّ تَ راحتی  ،فمط تا چٌذ کلیک هی تْاًیذ الذام تَ گرفتي فال تارّت ًواییذ.
پیشٌِاد هی شْد تَ ُرًْع فال  ،تَ دیذ یک سرگرهی تٌگریذ ّ ُرگس تَ عٌْاى پیشگْیی
استفادٍ ًکٌیذ.

فال تاروت سو کارتی

اها درتارٍ فال تارّت سَ کارتی ُ ،واًطْر کَ هشخص است  ،شوا فرصت اًتخاب تٌِا  3کارت را از تیي ّرق ُای
تارّت خْاُیذ داشت.
سَ کارتی کَ ُر سَ هرتثط تا ًیت شوا خْاٌُذ تْد.
پس لطفا ًیت کردٍ ّ تالفاصلَ سَ کارت اًتخاب کٌیذ.
کارت سْم در فال تارّت سَ کارتی را کارت پیشگْیی در تارّت هی ًاهٌذ کَ ترایتاى از آیٌذٍ خثرُایی دارد.

مشاهده دیگز فال های تاروت در لینک های سیز بزایتان امکان پذیز است:

فال تاروت تک نیت
فال تاروت سو کارتی
فال تاروت چهار کارتی
فال تاروت پنج کارتی
فال تاروت شش کارتی
فال تاروت نو کارتی
فال تاروت ده کارتی
فال تاروت عشق
فال تاروت بلو و خیر
تِتریي فال تارّت یعٌی فال تارّت عشك
فال تارّت عاشماًَ هعوْال ترای ازدّاج یا دّستی ُای عویك استفادٍ هی شْد.

درّالع شوا در فال تارّت عشك فمط  7اًتخاب خْاُیذ داشت کَ تعذ از اًتخاب ُفت کارت از ّرق ُای تارّت  ،هتْجَ
خْاُیذ شذ یک اتفاق عاشماًَ رخ هی دُذ یا خیر.
اکٌْى ًیت کردٍ ّ پس از آى ُفت کارت را از تیي کارت ُای پیش رّی خْد اًتخاب کٌیذ.
پس از اًتخاب آخریي کارت ّ ،ضعیت ُایی از لثیل ّجْد عشك در راتطَ  ،اهکاى ازدّاج یا عذم اهکاى ازدّاج  ،داشتي
پایذاری در راتطَ  ،چَ کارُایی ترای یک عشك هاًذگار الزم است ّ غیرٍ را خْاُیذ داًست.
ترایتاى آرزّی خْشثختی ّ عالثت تخیری را دارین.

