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 ریفال بگ تیسا یز دوره هااموزش فال و نحوه استفاده آ

training-tps://www.falbegir.com/siteht/ 

 نستاگرامیا

https://www.instagram.com/fal.begir/ 

 تلگرام

https://t.me/falbegir_com 
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 کارت اصلی تاروت : 22مفاهیم 

 

 کارت ابله

 یزندگ یروین نشانگر او .که به سمت لبه پرتگاه در حال قدم زدن است مینیبیرا م یجوان ریکارت تصو نیدر ا

مت شمال او به س نگاه .و خام بودن است یتجربگ یب ی ندهیه نماظهور است .ک یبه مرحله  دنیقبل از رس

و به ر یمعنو یرویپشت سر او درحال طلوع است.که نشانگر ن دیاست ،در جهت ناشناخته ها . خورش یغرب

آن گره خورده  که به یعزم و اراده است ، در توبره ا انگریاو قرار دارد نما یشانه  یکه رو یچوب صعود است

  .کرد یجمع آور دیکسب شده را با اتیو تجرب یگرد اینخاطرات د
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 کارت کیمیاگر:

دست به  کیاست که با  یکارت کس نیا یمرکز تیشخص پر نماد تاروت است. یاز کارت ها گرید یکی

 یرا نشانه گرفته که به مفهوم هرچه در باال قرار دارد رو نیزم گرشیکه دست د یآسمان اشاره دارد، درحال

 از آسمان است. یانعکاس نیاست که زم نیاست،اما خالصه آن ا دهیچینسبتا پ یعبارت نیا هست.هم  نیزم

خدا را بازتاب  نیزم تیاستو در نها ریو عالم کب یتینشانگر گ ریصغ دهد،عالمی، درون را نشان م یرونیب یایدن

 جهان انسان هاستجهان باال و  نیاز حرکت ب یسمبل اگریمیکرد ک ریتعب توانیم نجایا در .کندیم
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 :برای فال های احساسی کاری و .... در لینک زیر ترکیبات تاروت آموزش جامع

https://www.falbegir.com/product/tarot/ 
 برای گرفتن فال روی عنوان های زیر کلیک کنید

 

 فال تاروت تک کارتی

 فال تاروت سه کارتی

 فال شمع

 فال حافظ

 استخاره با قرآن

 فال انبیاء

 طالع بینی ازدواج
 

 فروش کارت تاروت رایدر وایت اوراکل لنورمند لمینتی
 اصل
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-09124506359برای خرید انواع کارت تاروت رایدر وایت درجه یک سریع و ثبت سفارش با شماره 
تماس بگیرید 09916833373  

 

 

 کارت پاپ زن)پاپ بانو(:

 یروزمره به آن دسترس یایدن قیتوان به طر یناخودآگاه است که نم ریبه ضم یوندیراهبه اعظم نشانگر پ ای

شود،  یکارت در فال تاروت شما ظاهر م نیا ی. وقتافتیها و نماد ها آن را  ایرو قیاز طر دیکرد، بلکه با دایپ

که از تعادل خارج شده و  دیباش تانیزندگ زا یی. به دنبال قسمت هادیخود توجه کن میو درک مستق اهایبه رو

 رتیبص قیه از طربلک ستیمنطق و عقل ن قیخواهد. دانش درست کردن آن از طر یم یشتریب ینگر ندهیآ ای

 . دیدرونتان اختصاص ده یرا به مراقبه و گوش دادن به صدا یشماست، پس زمان میدرک مستق

https://www.falbegir.com/
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 :برای فال های احساسی کاری و .... در لینک زیر ترکیبات تاروت آموزش جامع

/arothttps://www.falbegir.com/product/t 

 

 

 کارت امپراطور)سلطان بانو یا ملکه( :

در  دهیگندم رس مزرعهئباغ پر از گل نشسته است. کیاست،که در  عتیو مادر طب نیبانو اشاره به زم سلطان

 یخود آگاه یاو رودخانه  پشت است دهیمتبرک گرد ”سیسیا” مصر  یمقابل او قرار دارد،که بواسطه الهه 

 یونوس رو یفلک نشان . که توسط ونوس متبرک شده است.ستیتان سرو جاردرخ نیماب شودکهیم دهید

حلقه گل مورد برنگ سبز بسته شده و هفت  کیسلطان بانو با  یمو بشکل قلب حک شده است. یسپر

شش گوشه دارد بر  کیتاج دوازده ستاره که هر  کی از ونوس است. یا ادوارهیاطراف گردنش  دیمروار

https://www.falbegir.com/
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 سلطان بر جهان است. ییو فرمانروا یصورت فلک انیدر م دیاز حضور خورش یه حاکتارک او گذاشته شده ک

  .سازدیرا در قالب بشر محصور و مجسم م تیروح و ماده الوه وندیاست که با پ یجهان یزیبانو مظهر حاصلخ

 

 کارت امپراطور)سلطان( :

 ای تیوئه است، که همان موضوع ددو ستون نشست نیکه ما ب میکنیرا مشاهده م یتیدوباره شخص نجایدر ا

 یدگدرخت زن یستون ها نهایکند. ا یپشت پاپ بانو مشاهده شد تکرار م یرا که در ستون ها یدوگانگ

ت قرار گفت آن که سمت راس توانیم ایخشونت اس.  ندهینما یگریشفقت و د ندهینما یکیکاباال هستند، 

 به هر حال –نکردن  ایاست. به منظور اطاعت کردن  رایکه در طرف چپ قرار دارد اخت یدارد جبر و ستون

 به بار آورد  یتواند آزاد یاجبار هرگز نم قیاطاعت از طر رایهستند، ز یهر دو اصل ضرور

https://www.falbegir.com/
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 کارت پاپ اعظم:

 ای تیوع دوئدو ستون نشسته است، که همان موض نیکه ما ب میکنیرا مشاهده م یتیدوباره شخص نجایدر ا

ی ت زندگدرخ یستون ها نهایکند. ا یپشت پاپ بانو مشاهده شد تکرار م یستون ها را که در یدوگانگ

راست قرار  گفت آن که سمت توانیم ایخشونت اس.  ندهینما یگریشفقت و د ندهینما یکیکاباال هستند، 

 لحا هر به –نکردن  ایاست. به منظور اطاعت کردن  اریکه در طرف چپ قرار دارد اخت یدارد جبر و ستون

تواند  می بشر – به بار آورد یتواند آزاد یاجبار هرگز نم قیاطاعت از طر رایهستند، ز ضروری اصل دو هر

پاپ  یدر پا یبیصل یدهایشده اند، کل نییتز یجنس وندیپ زیاسرار آم یها با نماد ها سرستون انتخاب کند.

ر مقابل د دهیسر تراش شیکش دو هستند. یانرژ یو قمر یشمس یها انینقره، جر یگریطال و د یکیاعظم 

 او زانو زده اند

https://www.falbegir.com/
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 کارت عشاق

عالم  یآگاه تیکه به صورت شخص میکن یاز نور مشاهده م یرا در هاله ا” رافائل“نماد فرشته عدالت  نیدر ا

گاه است که آفکر خود  ندهیمرد نما ریتصو نیا در کند. یزوج م نیرا نثار ا یو برکات عالم هست ریخ ی،دعا

 ستادهی( ا۷ شماره دیکه در ارابه) کل یپادشاه یبعد دیو کل” سلطان“و  ”اگریمیک“ یعنی یقبل یها دیدر کل

ر پشت سر است د” سلطان بانو“و ” پاپ بانو“فکر ناخودآگاه متذکر در  ندهیگردد. زن نما یم فیاست توص

ادراک  یِافع .باشد ید دارا مو ثمرات پنج حس را با خو وهیم کهیقرار دارد. درحال رو ش ریاو درخت معرفت خ

 یرخت بد کی. پشت مرد ردیگ یاز ناخداگاه سرچشمه م کاتیکه تحر رایز رود،یاز درخت باال م یو فرزانگ

مات به عال نیاز ا کیرا در بر دارد. هر  یعالمات صورت فلک ۱2بار و برهنه است که تشعشعات سه گانه 

 شده اند.  میجز تقس

 ردانلود اپلیکیشن فال بگی

https://dl.falbegir.com/Falbegir.apk 
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 کارت اربه و نیروی نهانی :

 انگرینما” ارابه“است. نماد  ییحکم فرما ندهینما نجایتاج با ستاره هشت پر بر سر گذاشته که در ا مین کیاو 

الهام  یاارابه بال ه یباشد. آرم جلو” خود“ انیب یبرا یا لهیستواند و یاست که م یروشن انسان تیشخص

ابوالهول  دهد. دو مجسمه ینشان م تاس یمثبت و منف یروهایوحدت ن ینشان هندو که به معنا یرا در باال

شود  یوط مجاندار مرب عتیمورد به طب نیاند. اواقع شده یدرخت زندگ یرونیدو ستون ب گاهیتکراراً در جا

 دهیمخالف کش یها کنترل نکند امکان دارد ارابه در جهت یاراده ارابه سوار آنها را به خوب اگر روح. و نه به

بان  هید ساکنترل کن ستیبا یمتضاد را م یروهایپادشاه چوب اراده قرار دارد که با آن ن یدستها در شود.

 شده  ختهیوسرش آ یهستند که باال یآسمان راتیسر او نشان دهنده تاث یستارگان باال

https://www.falbegir.com/
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 کارت عدالت :

ه و قانون است. ب قتیعدالت، عدل، حق ریدر فال تاروت کب حیکارت تاروت عدالت در جهت صح یمعن

ه خواهد عادالنه گرفت میدهد که تصم ینشان م ریکارت تاروت عدالت در فال تاروت کب جه،ینت کیعنوان 

 جهینت ونددیپ یشد و آنچه به وقوع م دیواهقضاوت خ دیشد. شما بر اساس آنچه در گذشته انجام داده ا

ه را که کاشته آنچ دیو بدان دیکه با خود صادق باش دهیوقت آن رس حاال .دیکه در گذشته گرفته ا ستیماتیتصم

رسد از دو  یوب ماوضاع بنظر نامطل کهیبه دنبال دارند و زمان ییما بازتاب ها یرفتارها دیکن یبرداشت م دیا

 .میریا بپذاعمال گذشته خود ر جهیو با نت میاموزیرا ب ینکات تیاز آن وضع ستیبا یم ای ستیحال خارج ن
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 : کارت درویش 

 درخشد. زاهد چوب یدر داخل آن م ”مانیمهر سل“شش گوش  یاست که ستاره  قتیچراغ روشن حق نیا

و  ندین بهره جواز آ ینخوان قیحقا کیتا در گذرگاه بار کندیقوم را حمل م دیسف شیر یعصا ایمخصوص 

از  یاو قسمت ایاز زوا یاست و در برخ رتیبص یاو ردا باالپوش اقدام کند. یعدالت یب هیدر مواقع الزم بر عل

ماده است که محفوظ نگاه دارد. زاهد آ زیکفرام یرا از چشمها قتیپوشاند تا حق یآن م لهیفانوس را به وس

در قله  تار، عزلت او یزنند. در تمام طول شب ها یم ادیفر ییروشنا یبرود که برا یبه کمک همه کسان

 .ابدی یم اومارتفاعات تد
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 عشوقدعا و طلسم بازگشت جنسیت نوزاد بازگشت م برای فال های احساسی کاری تاروت آموزش جامع

 :و .... در لینک زیرمشخصات طرف نقابل 

/www.falbegir.com/product/tarot//https: 

 

 

 

 

 

 

 

 به دار آویخته :

و متوقف  قیبه تعل ازین ریدر فال تاروت کب حیدر جهت صح ختهیمرد به دار آو ریکارت تاروت کب یمعن

 یدر زندگ دیو ترد یمیتصم یدوره از ب کیتواند نشان دهنده  یم جهیبه عنوان نت ست،یاقدام ایکردن عمل 

به  یفور یازیاگر ن یداشته اند، متوقف خواهند شد حت لیبه انجام و تکم ازیکه ن ییاز کارها یباشد. بعض

https://www.falbegir.com/
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 ریدر فال تاروت کب حیدر جهت صح ختهیمرد به دار آو ریکارت تاروت کب یانجام بوده باشد. در واقع معن

با گذر زمان  دیده و اجازه دیرا انجام نده یبهتر است عمل تانیباشد که در حال حاضر برا نیتواند ا یم

. شما با مکث و متوقف کردن خود دیعمل را به انجام رسان ایشود و سپس آن کار  دتانیعا یشتریب یزهایچ

تا  افتی دیخواه یشتریب یشود و انتخاب ها بتانیبهتر نص یکه فرصت دیکن یامکان را فراهم م نیخواسته، ا

.دیرا رقم بزن یماحصل بهتر  

وایت اوراکل لنورمند لمینتی  فروش کارت تاروت رایدر 
 اصل

-09124506359برای خرید انواع کارت تاروت رایدر وایت درجه یک سریع و ثبت سفارش با شماره 
 تماس بگیرید 09916833373
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 دعا و طلسم بازگشت جنسیت نوزاد بازگشت معشوق برای فال های احساسی کاری تاروت آموزش جامع

 :زیر کو .... در لینمشخصات طرف نقابل 

/https://www.falbegir.com/product/tarot 

 کارت انتقال:

از  یقسمت ایفاز بزرگ و  انیاز پا ینماد ریدر فال تاروت کب حیمرگ در جهت صح ریکارت تاروت کب یمعن

 دیرا ببند یدر دیارزشمند تر را به همراه آورد. با اریبس یزیشماست که ممکن است با خود شروع چ یزندگ

 دیو آماده باش دیکن یگذشته را پشت سر گذاشته و با آن خداحافظ دی. بادیرا باز کن گرید یدر دیتا قادر باش

سخت باشد  ی. ممکن است در زمان حال رها کردن گذشته کاردیریرا در آغوش بگ دیجد یتا فرصت ها

https://www.falbegir.com/
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و  دیکن دیرا تجد تانیتا زندگ دیکار را انجام ده نیبود که چقدر مهم است ا دیاهشاهد آن خو یبه زود یول

 .دیاوریآن به ارمغان ب یرا برا رییتغ

 

 کارت اعتدال:

روشن  وشفاف  ینشینشان دهنده آنست که شما ب ریدر فال تاروت کب حیکارت اعتدال در جهت صح یمعن

هدافتان بصورت ابه  دنیرس ی. برادیدار دیخواه یبه آنچه م یابیدست یبلند مدت خود برا یبرنامه ها یبرا

کارها  نیترجهت به درمطمئن شدن و گام برداشتن  یو زمان خود را برا دیکن یفکر عمل نم یو ب یتهاجم

 یه انجام مک یآن است که شما از کار انگرینما ریکارت اعتدال در فال تاروت کب نی. همچندیکن یصرف م

کند  یم ییاراهنم حیشما را به اهداف صح متیدرون شما با مال ی. صدادیو در آرامش دیدار تیرضا دیده

 . دیکن یم بالو آنرا دن دیده یبه آن ها گوش فرا م یو شما با بردبار

 

 عشوقدعا و طلسم بازگشت جنسیت نوزاد بازگشت م برای فال های احساسی کاری تاروت آموزش جامع

 :ک زیرو .... در لینمشخصات طرف نقابل 

/https://www.falbegir.com/product/tarot 
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 کارت دیو :

و  یطانیش تیستاره پنج رأس وارونه قرار دارد که نماد ن کی طانیسر ش یبر رو ریتاروت کب دیودر کارت 

که  یگاهیجا اند که به ستادهیبرهنه ا یزن و مرد طانیش یپا ریکردار انسانهاست. در ز اهیو س کیقسمت تار

راده آنجا و ا یباطن لیکه آن ها بر خالف م دیآ یشده اند. به نظر م ریآن نشسته است زنج یبر رو طانیش

شده محکم بسته  ختهیکه به دور گردن آن ها آو یریزنج دیکن یتر مشاهده م قیدق یقرار گرفته اند اما با نگاه

 خود رها شوند.  ریتوانند از غل و زنج یهمت و اراده م ینه آن است که با کمنشده و نشا
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 کارت برج :

 کاذب و یها هیبر اساس فرض ییجو یو برتر یقدرت طلب ح،یدر جهت صح ریکارت برج تاروت کب یمعن

 یبهره بردار ینانسا یو از اراده  دهیبنا گرد پرستی ہماد باتیادراک غلط ساخته شده است. ساختار آن از ترک

که آنچه  آتش مقدس است نهما ریدر فال تاروت کب ریکارت برج تاروت کب ینابجا شده است. صاعقه در معن

 یروت اندوزکه آرمان ث یکسان .دینما یم بیو تهذ ریاست تطه کیسازد و آنچه را ن یم رانیاست و یدیرا پل

ند و آن ها را ک یم یبا آن ها همکار یو ماد ینیع عالم نیکنند، قوان یدارند و حق ها را باطل م یو جاه طلب

 یمعنو و مقاصد یرا بر مصالح بشر یپرست ایاند و دن دهیکه طمع ورز ییاز آنجا یرساند ول یبه اوج م

سرنگون  ینابود و انحراف به پرتگاه پرستی ہرا از برج رفیع ماد هاداده اند همان نردبان قدرت، آن  تیارجح

 خبرند. یاز آن ب اپرستیو دن صیاست که جاهالن حر ینهان ین قدرت هاقانو نیسازد و ا یم
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 کارت ستاره :

را  یساستازه است و اح مانیو ا دیام ر،یدر فال تاروت کب حیدر جهت صح ریکارت ستاره تاروت کب یمعن

شما  یر زندگد. شجاعت، تحقق و الهام دیجهان کائنات تبرک گشته ا یاز سو ییبه همراه دارد که گو تانیبرا

و درک  یهنذآرام، ثبات  یانرژپر از  د،یخود هست یدر زندگ یعال ی. شما در حال ورود به مرحله استیجار

 .انتانیاز خود و اطراف قیعم

 

 دعا و طلسم بازگشت جنسیت نوزاد بازگشت معشوق برای فال های احساسی کاری تاروت آموزش جامع

 :و .... در لینک زیرمشخصات طرف نقابل 
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 کارت ماه :

اصطالح  کی هیشماست! سا ”هیسا“ ریکب;در فال تاروت  حیدر جهت صح ریکارت ماه تاروت کب یمعن

 یاستکسرکوب شده،  یامل ضعف هاشود که ش یناخودآگاه ذهن گفته م ریاز ضم یو به بخش ستیروانشناخت

آگاهانه  یندگدارد که کمتر در ز هیسا کی یهر کس“: ونگیاست. طبق گفته روانشناخت معروف،  زیها و غرا

ل در فا حیدر جهت صح ریکارت ماه تاروت کب یو سخت است. در واقع معن اهیشود، س یافراد مجسم م

 جادیا کند تا از هر آنچه در شما ترس و اضطراب یخودتان جلب م هیسا یتوجه شما را بسو ریتاروت کب

 .دیده رییتغ دیفمثبت و م یها یانرژ یاحساسات مضر را به سو نیو ا دیابی یکند آگاه یم

 :آموزش جامع برای فال های احساسی کاری و .... در لینک زیر
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 کارت خورشید :

 یبفرصت  ،یو هنر یکار نهیدر زم ریدر فال تاروت کب حیدر جهت صح ریتاروت کب دیکارت خورش یمعن

الق، ذهن خ ی. کارهادیببخش یجامعه هماهنگ یازهایخود را با ن یخواسته ها دیتوان یم رایاست ز ییهمتا

 رویبه شما ن دیخود خورش اتو الهام کوین یها شهیاز اند یبا بهره وردارد.  یرا همانند حواس متمرکز نگاه م

 آورد. یبه ارمغان م یاعتماد به نفس و روشن تانیبخشد و برا یو نشاط م

 

 دعا و طلسم بازگشت جنسیت نوزاد بازگشت معشوق برای فال های احساسی کاری تاروت آموزش جامع

 :و .... در لینک زیرمشخصات طرف نقابل 
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 کارت رستاخیز :

رحله ماست که در سفر خود به  نیا ریدر فال تاروت کب حیدر جهت صح ریتاروت کب زیکارت رستاخ یمعن

 نیو به ا دیگشته ا یداریب ای یدچار تجل یدهد که به تازگ ینشان م زی. کارت رستاخدیشده ا کینزد یمهم

صادق  تانیازهایبا خود و ن دیو با دیکن یزندگ یمتفاوت وهیعمر خود را به ش دیکه با دیا دهیرس صیتشخ

 یو برا دیسبر تانیازهاین نیخود به واالتر یتا در زندگ دیکرده ا یدی. خود را آماده احتماالت جددیباش

اده و به نقطه اتفاق افت یشما فراخوان یکه در زندگ دیکن ی. احساس مدیده باشدهن دیالهام بخش و ام گرانید

 یآگاه ی، نوعکه درون شما رخنه کرده یزی. چدیتر شده ا کینزد اریبس دیدر آن دست به عمل بزن دیکه با یا

 برد. یم ییشده و شما را به سمت روشنا داریب تیصداقت است که در نها ایناخودآگاه 
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 نات :کارت کائ

 یرایبس یها و چالش ها یاست که شما سخت نیا ینشان دهنده  حیکارت جهان کائنات در جهت صح یمعن

رتان را آغاز که سف یها شما را معقول تر و با تجربه تر از زمان نیاما ا دیمتحمل شد ریمس نیرا در طول ا

ره اش دو یو حرفه ا غلش ایو ارتباط، معاشرت  ،یلیپروژه دراز مدت، دوره تحص کینموده است.  دیکرد

جهان کائنات  کارت یامر انجام گرفته است. معن نینحو ممکن ا نیکه به بهتر دیو شما معتقد دهیرس انیبه پا

 دنیرس ایو  ازدواج، بچه دار شدن ،یلیدوره تحص انیپا انگریتواند ب یم ریدر فال تاروت کب حیدر جهت صح

 مدت باشد. یطوالن الیآرزو و خ کیبه 

فروش کارت تاروت رایدر وایت اوراکل لنورمند لمینتی 
 اصل

-09124506359برای خرید انواع کارت تاروت رایدر وایت درجه یک سریع و ثبت سفارش با شماره 
 تماس بگیرید 09916833373
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 کارت فرعی 56مفاهیم 

 

 کارت آس چوبدست :

،  دیدجپروژه  کی دی، شا دیکن یرا شروع مخود  یاز زندگ یدیدهد که شما مرحله جد یکارت نشان م نیا

عاش مشما ممکن است شما را به سمت امرار  تیخالق اکنون .دیجد یسرگرم کی نیتمر ایکودک  کیتولد 

 .دیمان یم یباق هیدر مراحل اول شهیشما هم نکهیدهد و ا یکارت آغاز را نشان م نیا سوق دهد.

 

 عشوقدعا و طلسم بازگشت جنسیت نوزاد بازگشت م برای فال های احساسی کاری تاروت آموزش جامع

 :و .... در لینک زیرمشخصات طرف نقابل 
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 کارت دو چوبدست :

 یاهبه افق  دنیرس یبرا میتصم و یجهت دادن به هدف اصل انگریب ریکارت دو چوبدست تاروت صغ یمعن

د را کند که افکار خو یم قیشما را تشو ریاست. کارت دو چوبدست در فال تاروت صغ یدر زندگ یدیجد

 یدی. با ددیه کنمشاهد مرا به چش یانرژ انیجر جهی. الزم است که نتدیتبادل نموده و آن ها را به حرکت وادار

 تی. موفقدیبهره مند شو ستهیشا یبه نحو یانرژ نیاز ا دیتوان یکه کجا و چگونه م دیکشف کن ایو پو قیدق

 یمحاصل  یمعطوف به هدف و تحمل و بردبار یانرژ ،یزنده دل ات،یح یروین ،یگذار هیسرما قیاز طر

ابله مق یروزیبا مشکالت تا مرحله پ ستیبا یاست که م نیا ریکارت دو چوبدست تاروت صغ یگردد. معن

 .دیینما
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 وبدست :کارت سه چ

ود خو قدرت را در وجود  دیاحساس کن د،یکن شهیاست که اند نیا ریکارت سه چوبدست تاروت صغ یمعن

 دسازی گر ہا جلورخود  یاستعدادها د،ینیافریخود ب یدر زندگ یزیدل انگ یشامدهایپ دیآنکه بتوان ی! برادیابیب

سه چوبدست  . کارتدیدار یبه جهان ارزان . نقشه ها، تالش ها و منابع خالق خود رادیاز فرصت استفاده کن

 اطراف خود شماست. طیشروع، مح ینقطه برا نیبهتر دیگو یبه شما م ریدر فال تاروت صغ

 

 عشوقدعا و طلسم بازگشت جنسیت نوزاد بازگشت م برای فال های احساسی کاری تاروت آموزش جامع

 :و .... در لینک زیرمشخصات طرف نقابل 

/https://www.falbegir.com/product/tarot 
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 کارت چهار چوبدست :

 یراه خود را به زندگ منیمثبت و خوش  یاست که حرکت نیا ریکارت چهار چوبدست تاروت صغ یمعن

 ند،یانند ظهور نماه تازه ها بتوبخشد. قبل از آنک یم رویو ن یخانه و خانواده گرم طیکند و به مح یشما باز م

م ه دیگو یبه شما م ریکارت چهار چوبدست در فال تاروت صغ یرخت بربندند. معن ستیبا یکهنه ها م

خوردار و از ثمرات رنج و زحمت خود بر دیریخود را جشن بگ یها یشاد دیتوان یاست که م یاکنون زمان

 .دیشو

 عشوقدعا و طلسم بازگشت جنسیت نوزاد بازگشت م یبرای فال های احساسی کار تاروت آموزش جامع

 :و .... در لینک زیرمشخصات طرف نقابل 
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 کارت پنج چوبدست :

س است که احسا یکه اکنون زمان است نیا ریدر فال تاروت صغ حیکارت پنج چوبدست در جهت صح یمعن

خورد،  یشم نمبچ یدارد. اگر در اطراف توافق و هماهنگ یدر اطرافتان با شما سر ناسازگار زیهمه چ دیکن یم

 ی. معندیریا بدست گردوباره کنترل کارها  دیبتوان کهیتا زمان دیبردبار و مقاوم باش ستیبا یکه موقتا م دیبدان

کوتاه  و یجزئ ،یآزار دهندگ نیتضادها در ع نگونهیا دیگو یبه شما م ریصغکارت پنج چوبدست در تاروت 

ر روابط درخ نخواهد داد. اضطراب و رقابت  ییماجرا چیبر سر راه نباشد، ه یمانع چیمدت هستند. اگر ه

 دهد. شیکارها افزا درشما را  تیو خالق تیتواند قابل یاغلب م
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 کارت شش چوبدست :

ا بدهد. مطابق  یم یروزیها است و وعده پ یاتحاد انرژ ریت در فال تاروت صغکارت شش چوبدس یمعن

 یروزیپ نیچن از آن شما خواهد بود. یابیو تالش، کام یدر صورت سع دیبرو شیپ تانیو نقشه ها یزیبرنامه ر

روت کارت شش چوبدست تا یگردد. معن یحاصل م شتنیاعتماد به خو لیگذشته و به دل ریگیاز زحمات پ

. دیبخش تیو به اهداف خود تمام دیاعتماد کن تانیروهایزمان است که به خود و ن د،یگو یبه شما م ریغص

 .رساند دیخواه دهیفا انتانیخواهد بود و به تمام اطراف گرانیشما الهام بخش د ریچشمگ یبهروز
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 کارت هفت چوبدست :

 برخالف اندیشه ییروهایست که نا نیا ریدر فال تاروت صغ حیکارت هفت چوبدست در جهت صح یمعن

ود بهمراه با خ یاست و مشکالت ریاجتناب ناپذ یدارد امر انیکه جر یکنند. مبارزه ا یو نقشه شما عمل م

ز . استین یاکنون زمان واگذار دیگو یبه شما م ریکارت هفت چوبدست تاروت صغ یمعن خواهد داشت.

. دیف نموده ادر آن صر یادیز یاگر زمان و انرژ ژهیبه و دیخود در تمام مراحل دفاع کن یارزش ها و باورها

 شیپ انیپاو ترس تا  یبدون احساس نگران ستیبا ینبرد م رایز د،یاراده و انضباط را در خود پرورش ده

 برده شود.
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 کارت هشت چوبدست :

موانع  شما ینیو روشن ب اقیاست که در برابر اشت نیشما ا ریکارت هشت چوبدست در فال تاروت صغ یمعن

 یو سپس رو دیینما یو منابع خود را با نظم و آرامش جمع آور ی. انرژندینما یم زیو ناچ یسطح اریراه بس

که کارها  یمانزکنند.  داینو در مقابلتان تجسم پ یها و طرح ها شهیتا اند دیتمرکز کن تانیموضوع خواسته ها

 یونه اکند. با همراهان و همکاران خود به گ یبا سرعت نور حرکت م زیهمه چ ییافتند گو یبه چرخش م

 . دیکن یاز آنان را مهم تلق کیو شرکت هر  دیرو شیهماهنگ پ

 دانلود اپلیکیشن فال بگیر
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 کارت نه چوبدست :

تا  دیباش تی! مراقب وضعدیبرو شیپ اطیاست که با احت نیا ریفال تاروت صغکارت نه چوبدست در  یمعن

 کهیزمان توانند مشکل باشند خصوصا یگاه م یزندگ ی. درس هادییرا از خود دور نما بیامکان هر نوع آس

 یحساس خستگتلخ گذشته ا اتیتجرب لی. به دلدیرا تحمل کرده ا یادیز یپراکنده شده باشند. زخم ها دهایام

به  ریکارت نه چوبدست در تاروت صغ یمعن .دیهنوز سرپا و استوار هست یول دیکن یم یو درهم شکستگ

 در شما گشته است یبه حالت دفاع لیصراحت و اعتماد شما تبد ت،یمعصوم دیگو یشما م

 دانلود اپلیکیشن فال بگیر
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 کارت ده چوبدست :

ت تواند هشدار دهد که شما خود را بشدت تح یم ریکارت ده چوبدست برعکس در فال تاروت صغ یمعن

خود  اقیتو اش یسرزندگ یتوانست انرژ دیخود نخواه ی. با سرکوب کردن احساسات واقعدیفشار قرار داده ا

 یم لیتبد خشونتو  یسرکوفته شما به خشم، آزردگ یروهاین جهیر نت. ددیرا آنگونه که هست انتقال ده

نحرف ساخته و امکان دارد آن را به درون خود م دیابین یزیها راه گر ینوع پرخاشگر نیا یگردند و اگر برا

  ظاهر گردد. یماریب ای یبه صورت افسردگ

 دانلود اپلیکیشن فال بگیر
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 نوباوه چوبدست :

تازه ذهن شما را گسترده تر  یسفر یاست که ماجرا نیا ریکارت جوان چوبدست در فال تاروت صغ یمعن

. دیرا دار یدیجد یو مشتاقانه انتظار افق ها دیا افتهیکهنه خود غلبه  یمرحله بر ترس ها نیسازد. در ا یم

شما  یبرا یپرشور یآور فرصت ها و ماجراها امیپ ریکارت جوان چوبدست در فال تاروت صغ یمعن

ی زهایچ یزندگ یمعنو یمایو در رابطه با س دیشو یم کینزد یبه زندگ یاز نظر فلسف ریمس نیاست. در ا

 یکه م دییبگوو  دیتمرکز کن تیموفق یکه رو دیگو یجوان چوبدست به شما م کارت .دیآموز یم یادیز
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 دیکن یزیبرنامه ر دیانجام ده دیآنچه که قصد دار یتوانم. برا

 

 کارت شوالیه چوبدست :

شت پرا  یو فرسودگ دیبرو شیاست که با شهامت پ نیا ریچوبدست در فال تاروت صغ هیکارت شوال یمعن

 ید. معنرون یم شیه پدر جهت سازند تانیبرا زیدشوار ن یها تیوضع یاست که حت ی. حال زماندیسر بگذار

درت، ق. او پر استسازنده  راتییمسافرت، بهبود کارها و تغ ریچوبدست در فال تاروت صغ هیکارت شوال

که در محر راتییتغ جادیکه ا ییها تیباشد. در مقابل اشخاص و موقع یم یبرون گرا و پر از شوق زندگ

 . دیشو یو مروبر یزیانگ جانیمتفاوت و ه راتیمرحله شما با تاث نیدر ا دیباش داریکنند، ب یشما م یآگاه
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 کارت ملکه چوبدست :

خود  یو رشد شخص شرفتیاست که شما در جهت پ نیا ریکارت ملکه چوبدست در فال تاروت صغ یمعن

به آنچه  گردد. یشما م یدر هست یکه موجب تحول دینظر کرده ا قایخودتان عم عتیطب یرو دیدار یگام برم

. اغلب گردد یماهداف شما  صیموجب تشخ دیده یو آنچه را که انجام م دیاعتقاد دار دیهد یکه انجام م

قادر  که دیگو یکارت ملکه چوبدست به شما م ی. معندیکن یخود کسب م یقدرت درون قیرا از طر تیموفق

. دیردوجه بهره مند گ نیبه بهتر یو از زندگ دیخالق انتقال ده یخود را در طرح ها اتیخصوص دیهست

خود را  تایتجرب دیرو یم شیکه پ وربگذارد و همانط ریروزانه تان تاث یشما در زندگ یخودشناس دیبگذار

 کند. یم تیهدا یمعنو یخود، شما را به قلمروها ی. جستجودیقسمت کن گرانیبا د
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 کارت حاکم چوبدست :

ز شما ه است تا با آغوش باآماد یزندگ ر،یدر فال تاروت صغ حیکارت پادشاه چوبدست در جهت صح یمعن

 یوده م. قلبتان گشدیگرد یخود مسلط م یزندگ دیجد یقراول به نواح شیپ کیهمانند  ی! بزودردیرا بپذ

سبت به افکار نو . ندیبرسان انیبه پا دی. آنچه را که شروع کرده ادینگر یم یرا با چشمان تازه ا ایشود و دن

 دیگو یا مبه شم ریکارت پادشاه چوبدست در فال تاروت صغ یمعن. دییرا بگشا دیدان یکه الزم م یراتییتغ

تمرکز مخود  یاهداف واقع یکه رو یها زمان یگذار هیو خالق و سرما یتجار یها تیکه در طرح ها، فعال

خود  یه به کارهادالن کیفروتنانه و ن یبا منش تانیباورها یریگی. در راه پدیریرا بعهده بگ ینقش رهبر دیهست

 گردد یشما ظاهر م یکه پادشاه چوبدست در زندگ ی. در هر شکلدیخشسرعت ب
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 کارت فرعی سکه۱4

 

 کارت آس سکه :

 یمی( شامل مفاهشودیاست که کارت در جهت معکوس ظاهر م یسکه )منظوز زمان یکارتها یمنف یجنبه ها

 شیو ب یلدن منابع مانکر تیری، افراط در استفاده نکردن ، مد ییگرا یاز حد ، ماد شیچون حرص و طمع ب

وارد . در اغلب مدشو یزندگ گرید یها تیبه اولو انیسبب ز کهیمتمرکز شدن بطور یکار یاز حد بر رو

ازگردد بو سرشت خود  عتیاست که آن شخص به طب ازین یمنف یجنبه ها نیکردن و مقابله با ا یخنث یبرا

 ت. برخوردار اس یشتریب تیاز اهم یزیو کشف کند که واقعا چه چ
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 کارت دو سکه :

 تینهایبنشان  کیبشکل  یهماهنگ نیو ا باشدیبه دو سکه م دنیدر حال توازن بخش یبا خوشحال یمرد جوان

حدود آن شخص در حل مشکالت نا م ییو نماد توانا چرخدیجاودانه است بدور دو سکه م یکه نماد زندگ

 یویدن ینهارفت نیپائ وباال  یکه نشانه  وندریم نییباال و پا ایامواج در یپشت سر او رو یاست. دو کشت

خرسند و  د،یو به سهولت کنترل نما یسکه ها را با تر دست تواندیم نکهیاز ا رسدیاست. به هر حال بنطر م

 است. دواریام

فروش کارت تاروت رایدر وایت اوراکل لنورمند لمینتی 
 اصل
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-09124506359ثبت سفارش با شماره  برای خرید انواع کارت تاروت رایدر وایت درجه یک سریع و
 تماس بگیرید 09916833373

 

 کارت سه سکه :

 یشترا کریو پ یحکاک یمراحل کار خود را  رو نیکه آخر دهدیرا نشان م یجوان یکارت صنعت گر نیا

که آنها  رسدیم. بنظر باشدیم سایخود با معمار و راهب کل یطرح ها حیو در حال توض رساندیبه اتمام م سایکل

 یادیار بنشده است. ساخت لکار حاص هیاول لیکه تکم رایکار مشغول مذاکره هستند ز یدر مورد مرحله بعد

 .گرددیبه کار اضافه م یتر فیو ظر شتریب اتیاست و اکنون جزئ دهیرس انیبه پا
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 کارت چهار سکه :

ه کسب انه اش، به چهار سکه کشخصیتی که روی این کارت به تصویر کشیده شده است دور از خانه و کاش

ا تحت نموده محکم چسبیده است و ترس از آن دارد که آنها را از دست بدهد. شخص مورد نظر سرمایه ر

دهد و نه چیزی اختیار خود گرفته و حاضر نیست آن را به مخاطره بیاندازد. در نتیجه نه چیزی را از دست می

ی آن دارد، باشد. آنچه او عزیز میشمارد و یا تمایل به نگاهدار عاید او میگردد. این وضعیت میتواند شامل هر

یش دست و پایش بدلیل آنکه با هر دو پا دارایی های خود را محکم نگاه داشته، بیانگر آن است که دارایی ها

 .را برای حرکت محدود کرده اند بطوری که پیشرفت بیشتری نمیتواند داشته باشد
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 کارت پنج سکه :

 نی. در اکشدیم ریرا به تصو یرنج، فالکت و سخت یدسته ها، نوع گریپنج د یسکه مانند کارتهاکارت پنج 

از  دهیوشپ نیزم ی. روکنندیمقدس عبور م یسایپنجره روشن کل ریمرد معلول از ز کیو  نوایزن ب کیکارت 

 افتهین یآگاه نور درونهنور به  رون،یب یکیدر تار رسدیهستند و بنظر م یشانیبرف است. آنها در اندوه و پر

 نیها ابرعکس آن یسکه به طور معمول اشاره بر بخت و اقبال و ثروت دارند ول گرید ریاند. اغلب تصاو

 یبرا یمکان سایکل کهیآنجائ از .دهدیرا هشدار م یو معنو یمال یها نهیو فشار در زم یحاالت نگران ریتصو

فقدان  کیر از ت قیعم یامینماد پ نیبه آن پناه ببرند پس اهست و آنها نتوانسته اند  زین ازمندانیکمک به ن

از  خود را یاحتماال جهت روحان ریتصو نیدر ا نوایب یها تیکه شخص رایز گردد،یمحسوب م یصرف مال

 دست داده اند
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 کارت شش سکه :

که  نگبنفش ر یخوش قلب را با لباس یتاجر ایو  ریانسان خ کیکارت شش سکه به عنوان شماره توازن 

 یاز رو ازمندینافراد  نینموده و ما ب یریکه که با دقت طال را اندازه گ دهدینماد مقام و ثروت است نشان م

آن  نشانگر ریتصو نیاست. ا یعدالت و تساو تیدر دست چپ او نماد رعا ی. ترازوکندیم میانصاف تقس

ت آن بهرمند از برکا زیرا ن گرانیکه دبل کندیم افتیآن است در قیرا که ال یزیاست که نه تنها سالک آن چ

 .سازدیم
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 کارت هفت سکه :

کار و  یک جوان کشاورز و نیرومند در حالی که فکر میکند روی بیل کشاورزی خود تکیه داده و به ثمر

فت هروز تالش و کوشش او که بصورت  ۷تاکستان خود که در سمت راست او قرار دارد خیره شده است. 

سر میبرد. بست به پایان رسیده است، با این وجود قبل از برداشت خرمن در شک و تردید سکه نمایان شده ا

رز جوان توقف یا سکونی در جریان یک تجارت یا سرمایه گذاری ایجاد گردیده است. بنظر میرسد که کشاو

 .در حال سنجش و ارزیابی نمودن آنچه بدست آورده و آنچه که نیاز به انجام است، باشد

ارت تاروت رایدر وایت اوراکل لنورمند لمینتی فروش ک
 اصل
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-09124506359برای خرید انواع کارت تاروت رایدر وایت درجه یک سریع و ثبت سفارش با شماره 
 تماس بگیرید 09916833373

 

 کارت هشت سکه :

 ندموعالق  یک صنعتگر کارآموز در حال حکاکی کردن صفحات سکه میباشد. او نسبت به کار خود راضی

ن کارت امکان فتخار به ستون چوبی که درکنار او قرار دارد نصب کرده است. ایا با را کارش های ثمره. است

یدهد. گرچه تبدیل یک مهارت یا استعداد را به یک حرفه یا درآمدی که از طریق مهارت کسب میگردد نشان م

دارد. با  ی جدید در این زمینه وجودکارها هنوز در سطح کار آموزی است با وجود بر این امکان استخدام

ن دور نگه داشته تا توجه به آنکه شهر و خانه ها دور از او نمایان هستند میتوان فهمید که او خود را از دیگرا

 .بتواند بر روی کارش متمرکز باشد

https://www.falbegir.com/


 

WWW.FALBEGIR.COM   فال  انواع مرجع آموزش  :سایت فال بگیر 

 

 

 کارت نه سکه :

انگور  یها مملو از خوشه است. تاکستان ستادهیتاکستان سرسبز خود ا انیدر م ییخانم خوشپوش به تنها کی

دست  یرو به تمام خواسته هاست. دنیو رس یبارور دنیاست که نماد به ثمر رس انشانیو نه عدد سکه در م

ر پشت قصر بزرگ د کیاست که او بر روح و عقل خود دارد.  ینشسته که نماد قدرت کنترل یچپش پرنده ا

احساس آرامش،  ریتصو نی. در اکندیم یتوانه و رفاه مالمتعلق به او وجود دارد که اشاره بر پش ریتصو نهیزم

ن به که نشان از نائل شد شودیم دهید یشخص یگذار هیسرما ایو  سکیر کی دنیبه سرانجام رس ت،یرضا

ن  از بهره مند شد ییاست که توانا یشخص انگریکارت اغلب نما نیو بادوام است. ا یدائم یدستاوردها

 کند. یعمل م ییاگر به تنها یحت را دارد، یخوب زندگ یایزوا
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 کارت ده سکه :

است،  دهیشلباس پو یتکامل است. بزرگ خانواده بعنوان پدرخوانده که بطرز مجلل تینشان دهنده اوج و نها

ل او پرسه وفادارانه مقاب زین شیخانواده در اطراف او هستند و سگ ها ینشسته است. اعضا ریپشت به تصو

 .خوردیشم مبوضوح به چ یو رفاه یمال تیحس امن کیبنا شده اند و  یاو بخوب ییدارا. استحکامات و زنندیم

است.  یانوادگخ یمحکم خانه و زندگ یها هیکار، رفاه و پا دنی، به انجام رس یثبات مال انگرینما ریتصو نیا

 رهیبه زنج دوامو ت نیکه با حس تام ییسنت ها ای دیجد ینسل ها یبرقرار یبرا یروش جا افتاده اقتصاد کی

 .گرددیکارت ارائه م نیا ریتحت تاث ابد،ی یخانواده انتقال م
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 نوباوه سکه : کارت

و اهداف  تیمنا ،یثروت، فراوان اتیدرخشان است. او شما را به آستانه تجرب یآور فرصت ها امینوباوه سکه پ

 ییها تیمسئول یرایده و پذبدست آور ییانجام کار مهارت ها یط ستیبا یکند. شما م یم تیمستحکم هدا

 .دیو مداوم تالش کن یبه مقصود خود بطور جد یابیدست ی. برادیگرد

فروش کارت تاروت رایدر وایت اوراکل لنورمند لمینتی 
 اصل

-09124506359برای خرید انواع کارت تاروت رایدر وایت درجه یک سریع و ثبت سفارش با شماره 
 تماس بگیرید 09916833373
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 الیه سکه :کارت شو

 کیسبش در او  هیدارد. شوال یزیعالمات متما گرید یدسته ها یها هیاز شوال یسکه بطور قابل توجه هیشوال

او کامال  نیشده اند. اسب بارکش سنگ میترس کندیاطراف خود را نظاره م یمزرعه تازه شخم زده که به آرام

 یب شخص آرام ، صلح جو و کی هیشوال نیاست و ا زیصلح آم ریتصو کیکارت  نیاست. ا ستادهیآرام ا

  رود،یم شیپ یدگیشور ای جانیسکه بدون ه هیشوال است. بایاندازه بردبار و شک

 دانلود اپلیکیشن فال بگیر
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 کارت ملکه سکه :

رد به که در دامن دا ینشسته و به سکه ا گاهشیجا یبر رو یبا خوشنود یزیه حاصلخملکه سکه در مزرع

است  گرید یدهامتنوع، فرشته ها، سر بز و نما یها وهیاز م یبیاو ترک گاهیجا ی. نقش و نگار رونگردیدقت م

 یبر رو (ی)نماد ماه د یجداست. سر بز نشان برج  ینفسان یو لذت ها یماد یها تیموفق انگریب یکه همگ

 است انینما گاهیجا یدسته  ها

 دانلود اپلیکیشن فال بگیر

https://dl.falbegir.com/Falbegir.apk 

https://www.falbegir.com/
https://dl.falbegir.com/Falbegir.apk


 

WWW.FALBEGIR.COM   فال  انواع مرجع آموزش  :سایت فال بگیر 

 

 

 کارت حاکم سکه :

گ را ربز یها یو جاه طلب یماد تیرضا ،ییتحقق نها ،یویدن یها تیکه موفق ستیکارت پادشاه سکه کارت

سکه  شگریقدرت اوست و با دست د انگریرا در دست دارد که نما یسلطنت ی. پادشاه سکه عصادهدیم دینو

انگور و  یاهبا خوشه  اوسرخ و لباس  ی. تاج او با گل هاباشدیم یماد راتیرا نگاه داشته که نماد تاث یا

سمبل  گاو نر  ، یآن با سر ها یدسته ها یاو و رو گاهیمو آراسته شده است. دو طرف پشت جا یبرگ ها

که با  دینیبیرا م یقصر ریشده است. در پشت سرش تصو یحکاک یبرج ثور و نشانگر عالقه به متعلقات ماد

 گرانیددارد  لیو تما بالدیخود به خود م یدهاساخته است. او از دستاور اریبس یعزم راسخ و تالش ها

 ارزشمند او شوند. یها ییمتوجه اموال و دارا
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 کارت فرعی شمشیر۱4

 

 کارت آس شمشیر :

رگ را بز یها یو جاه طلب یماد تیرضا ،ییتحقق نها ،یویدن یها تیکه موفق ستیکارت پادشاه سکه کارت

سکه  شگریقدرت اوست و با دست د انگریرا در دست دارد که نما یسلطنت ی. پادشاه سکه عصادهدیم دینو

 . باشدیم یماد راتیرا نگاه داشته که نماد تاث یا

 دانلود اپلیکیشن فال بگیر
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 کارت دو شمشیر :

را  قلب خود یاز نظر احساس یاست که وقت نیا ریدر فال تاروت صغ ریتاروت صغ ریکارت دو شمش یمعن

 یمسدود م سازد یجار انیو اطراف طیکه بتواند عشق شما را به مح یارتباط د،یدار یبسته و محبوس نگاه م

 یو بازساز میترم یبرا زمان یبه مدت ازیدار شده باشد و ن حهیجر یگردد. امکان دارد احساس شما در ارتباط

 شود. یمکالن تمام  یمتیرسد اما همواره به ق یم یبنظر ضرور یاقدام نیصورت چن نی. در ادیداشته باش

https://www.falbegir.com/


 

WWW.FALBEGIR.COM   فال  انواع مرجع آموزش  :سایت فال بگیر 

 

 

 کارت سه شمشیر :

 

. در دار شده است حهیشکسته و احساسات جر یقلب انگرینما ریدر فال تاروت صغ ریکارت سه شمش یمعن

به  لیبدتاز آنکه  شیدردآور انباشته شده پ یآنچه را که در قلب شما بصورت احساس ستیبا یمرحله م نیا

کامل و  بطور االمکانخود حتى  یدر بحران عاطف لیشخص دخ ایبا اشخاص  دییو غصه گردد ابراز نما نهیک

 یمیفراد صما ایباشد با دوست، مشاور  ینم ریمس تانیبرا یارتباط نیچن تای. اگر نهادییبه وضوح سخن بگو

 ست. افوق العاده موثر  یقلب شکسته مرحم کی ی. ارتباط برقرار نمودن برادیسفره دلتان را باز کن
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 تاروت: لینک مشاهده دوره حرفه ای

training-https://www.falbegir.com/product/tarot/ 
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 کارت چهار شمشیر :

زخم  کیکه الزم است تا از  دیگو یبه شما م ریدسته شمش ریدر فال تاروت صغ ریکارت چهار شمش یمعن

تحرک  یرویکه ن دیکن یاحساس م دیبخشد. شا یگذشت زمان تمام زخم ها را شفا م .دیابیرنج کهنه شفا  ای

 . دیاز دست داده ا یرا تا حد

 دانلود اپلیکیشن فال بگیر
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 کارت پنج شمشیر :

شغل  رییتغ ایاحتمال ترک کار  یکار نهیاست که در زم نیا ریر فال تاروت صغد ریکارت پنج شمش یمعن

 یبه جا رایزاست  یعیطب ریو غ یگردد اجبار یم جادیخصمانه ا تیموقع نیکه بر اثر ا یراتییوجود دارد. تغ

 است رفتهیصورت پذ یواقع ریسازش غ کی حیراه حل صح

 دانلود اپلیکیشن فال بگیر
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 کارت شش شمشیر :

و  دیریپذ یمرحله را به مرور م کی انیپا دیگو یبه شما م ریدر فال تاروت صغ ریکارت شش شمش یمعن

موجب  از آنکه شیب یناگهان راتیی. درحال حاضر مبادرت به تغدیده یم قیموجود تطب تیخود را با وضع

 دهد  ینم دینو را یادیکارت شور و نشاط ز نیگردد. گر چه ا شتریتواند مسبب مشکالت ب یشود م شیگشا

 دانلود اپلیکیشن فال بگیر
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 کارت هفت شمشیر :

ار فر یزیآن است که شما از چ ریدسته شمش ریدر فال تاروت صغ ریکارت هفت شمش یندر حالت اول مع

چه الزم است با آن ستیبا یم ی. در مواقعرهیغ ایدردسر و  اد،یکار ز ت،یتعهد، مسئول کیاز  دیشا دیکن یم

ارت هفت ک ی. معندیکن یمبدتر  گرانیخود و د یو کارها را برا یروبرو شد. با فرار از مشکالت و تک رو

 چکسیه ت،یو بدون قبول مسئول گرانیبدون متعهد شدن نسبت به د دیگو یبه شما م ریتاروت صغ ریشمش

 تواند خوشحال، ثمربخش و سودمند باشد ینم
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 مشاهده دوره صفر تا صد با چند جلسه رایگان در لینک زیر:

www.falbegir.com/product/tarothttps:/// 
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 کارت هشت شمشیر :

شما  و ابهامات دهایاست که ترس ها، ترد نیا ریدسته شمش ریدر فال تاروت صغ ریکارت هشت شمش یمعن

سدود ساخته شما را م یانتخاب یراه ها د،یدان یرا که در فکر خود قدرتمند م یکرده است. عامل خکوبیرا م

درت ق نیو حقارت ا یککوچ صیقادر به تشخ دیبسته ا قتیحق یچشمان خود را به روآنکه  لیاست. به دل

 یناگر از جهت جسما دیگو یبه شما م ریدر فال تاروت صغ ریکارت هشت شمش ی. معندیباش یکاذب نم

 یانیزم جرراه نجات شما مستل دیدر اسارت باش یاگر از نظر پندار یراه نجات آسان است ول دیدربند باش

وجود  یراه حل نیبنابرا دیرا ندار یوضع کنون بهجز تن دادن  یچاره ا دیکن یم و صبورانه است. اگر فکر مآرا

و  دیرا از دست ده یقدرت شخص جیخود به تدر یطیمح یباورها قیاز طر دیتوان ینخواهد داشت. شما م

 .دیخور یخود را م یساختگ یقدرت ها بیفر
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 کارت نه شمشیر :

گرفته  شیرا که با خود در پ یاست که رفتار نیا ریدسته شمش ریدر فال تاروت صغ ریمشکارت نه ش یمعن

ه خود بگناهان خود متمرکز شده و نسبت  یرو دیخواه یکننده و ظالمانه است. تا چه وقت م بیتکذ دیا

هستند. ا و عذاب شم نجکنند موجب ر یکه مرتبا به ذهن شما خطور م یها و سواالت ینگران د؟یباش ریسختگ

 یم تیورا تق یکار ایو  تیکه احتمال دارد شما وضع دیگو یم ریدر فال تاروت صغ ریکارت نه شمش یمعن

 یالگوها ستیبا یم د،ییمشکالت غلبه نما نیبر ا دیکه متعاقبا موجب آزار شما گردد. قبل از آنکه بتوان دیکن

نه را روزا یو سکوت شبانه مزاحمت ها یکیکه تار غلب. ادیده صیو تشخ دینیخود را به دقت بب یرفتار

 ریه نظرتان غکند و خاموش کردن آن ها ب یبه ذهنتان خطور م یشتریبا فشار ب یمانیزند، غصه و پش یکنار م

 رسد. یممکن م
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 کارت ده شمشیر :

 یمهم  نیبدتر از ا ایآ دییگو یاحتماال به خود م ریدسته شمش ریدر فال تاروت صغ ریکارت ده شمش دنیبا د

است تا  زیو غم انگ یشینما یدردسرها ندهینما یینماد به تنها نیگفت که ا دیشود؟! اما با کمال تعجب با

شما را  یشما در مورد زندگ یها ییگرا یاحتماال باورها و منف ریتاروت صغ ریکارت ده شمش ی. معنیواقع

 د،یکن یکه فکر م ییامکانات و فضا یبه سو شما را تانیباورها زیبه بعد ن نجایاست. از ا دهیمرحله رسان نیبه ا

تاروت  ریکارت ده شمش یمعن .دیتوجه کن شتریب یخواهد برد. به رفتارها ونحوه تفکر خود در مورد زندگ

است.  یرانیو و یخود از ناکام یترس ها صیتشخ یاز افکار منف ییرها یقدم برا نیاست که اول نیا ریصغ

خود را  یترس ها دیتوان یم د،یپشت ترس شما پنهان است . اگر بخواهاست که  یمنف یقدم دوم درک انرژ

و  طیبا شرا جیحرکت کرده و بتدر یاز زندگ یرمثبت ت یدوره  یو بسو دیدرست مغلوب ساز صیبا تشخ

 .دیروبرو گرد یبهتر راتییتغ
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 :شمشیر کارت نوباوه )جوان( 

 یتیعدر سر راه شما موق یاست که زندگ نیا ریدسته شمش ریدر فال تاروت صغ ریکارت جوان شمش یمعن

کان دارد . اماندینما یبحران م ایرشد و پرورش فراهم ساخته است که چهره خود را به صورت مسئله  یبرا

مت شما را فطرت و شها هک یآن ها را بصورت امتحانات یشما نباشد. ول قهیمبارزات مورد دلخواه و سل نیا

واهد که خ یدر فال تاروت از شما م ریکارت جوان شمش یمعن .دیرینظر بگدهند در  یقرار م شیمورد آزما

 رشی. با پذدیباش اریهش انیاطراف یها یپراکن عهیو شا ییو نسبت به پرگو دیریدشوار را بپذ یها تیوضع نیا

 یعنیخود  ریشد. از ابزار نوع شمش دیو مقاوم تر خواه رومندتریشدن بر آن ها ن یو مستول شاتیآزما نیا

 دییوجه استفاده نما نیبه بهتر یمردیصداقت، عقل، منطق و پا ،یسترا اتیخصوص
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 کارت حاکم شمشیر :

و  دارد و بدون ترس نانیو اعمال خود اطم ماتیاست که به تصم ینشان دهنده شخص ریکارت شاه شمش

 یریگ میصمو ت دهیعق انیو در ب دیتمام شجاعت با مسائل روبرو شو با شود. یروبرو م گرانیبا د یشرمندگ

 گذارد. یم ریشما تأث یبر زندگ یمنف ای، مثبت  یقو تیشخص کی .دیآزاد باش
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 کارت شوالیه شمشیر :

در  هیشوال گرا هستند.-از همراهان اقدام شتریب ریدر فال تاروت صغ یدربار یکارت ها یها در معن هیشوال

ها نسبت به  هیاست که به راهش ادامه دهد. شوال نیا بر شتریاش قرار دارد و تمرکز او ب یو سفر زندگ ریمس

است که تجربه  نیچه کنند، اما مشکل ا ددانن یدارند و م یکاف یبالغ تر هستند. آن ها تجربه  هیهمراه شوال

 یند. بر اساس معنهست زین ییآن ها مستعد افراط گرا نیبنابرا ست،یپادشاه و ملکه کامل ن یآن ها به اندازه  ی

 یم طیراشها نسبت به  هیشوال ییاز حد و رفتار افراط گرا شیدر فال تاروت احساسات ب یدربار یاکارت ه

 باشد. یمنف ایتواند مثبت 
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 کارت ملکه شمشیر :

 یها ییناسر او نماد توا یباال یدهد.پرنده  بیتواند او را فر یکس نم چیاست که ه یزن ریشمش یملکه 

 یمه هباشد و در  یاز احساسات خام م یعقل بالغ است که عار کی یملکه نشان دهنده  نیاوست .ا یذهن

وت از قضا یعار وبدون احساسات  میتصم کیتواند نماد  یکارت م نیکند .پس ا یعمل م یموارد منطق

 .دیخواهد که فقط با عقل به جلو حرکت کن یکارت از شما م نیباشد.ا یعاطف یها

 

 

 

https://www.falbegir.com/


 

WWW.FALBEGIR.COM   فال  انواع مرجع آموزش  :سایت فال بگیر 

 

 کارت فرعی جام۱4

 

 کارت آس جام :

Ace ،از فنجانها مانند همه  یکی ایAces  وOnes ه فنجانها ک. از آنجا  دیشروع جد کیاز  یاست، نشانه ا

 دیطر داشته باشبه عشق دارد. به خا یدیکارت به طور معمول عالقه جد نیمرتبط هستند، ا یبا روابط و فراوان

باشد.  گریرابطه د ای دیجد یدوست کیآغاز  یتواند به معنا یم نیا ست؛یعشق عاشقانه ن یبه معنا نیکه ا

Ace of Cups د ده ینشان م رهایاز تفس یاریو در بس و ثروت خوب همراه است یمعنو نشیاغلب با ب

 د؟یباش یزیمنتظر چه چ دیبرکت در حال وقوع است. شما با ینوع ایکه معجزه 

https://www.falbegir.com/
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 کارت دو جام :

 انگریمادو جام ن دهدیبشارت م یا نهیبه مقصود را در هر زم لیو ن دهدیکارت به شما پاسخ مثبت م نیا

 دیا خود را انتخاب نکرده یزندگ کید. اگر هنوز شرکامل رخ خواهد دا یدر هماهنگ یوندیآنست که پ

را  یهممنقش  یمبستگاست که عشق و ه ی. زماندیو انتخاب مناسب فراهم ساز افتنی یمقدمات الزم را برا

است در  یلوفریشما هم اکنون مانند ن ی. زندگکندیم فایشما ا یمعنو یو زندگ یدر جهت تکامل رشد عاطف

ستند. ه یاست. بدن ، ذهن و روح در هماهنگ یدرون یاریهوش کی جهیدر نت ییاشکوف نیباز شدن. ا انیجر

 تیجودکه مو دیدار یگریشخص د تیو حما حبتبه م ازیآل و مطلوب ن دهیا یزندگ کیاز  یبرخوردار یبرا

 رداردهماهنگ ب یگام ها تانیمشترک و آرمان ها یزندگ ییشکوفا یشما را درک کند و در راستا تیو هو
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 رت سه جام :کا

 یدادهایو رو یدهد جشن و شاد ینشان م نیکنم. ا یفکر م "کارت حزب"به عنوان  دیتوان یکارت شما م نیا

 - دینوزاد است ؟ نگران نباش یدارا ایکه ازدواج کرده  یکس دیدان یمراسم ازدواج. نم ایشاد مانند تولد و 

که در اطراف  دیبر یلذت م رو چقد د،یپرسخود ب یخانوادگ یهنوز هم ممکن است اعمال شود. از زندگ

در  یشام رسم کی یبعد از ظهر برا کشنبهیشما هر روز  ای. آدیکه روابط شما را دارند، لذت ببر یافراد

 کاریدوست دخترت چ نیماه شنبه شنبه با بهتر یینمایس لمیچطور در مورد باشگاه ف د؟یرو یمادربزرگ م

 ؟یکن

و ثبت سفارش  عیسر کیدرجه  اوراکل افتر تاروت..لنورماند  – تیوا دریانواع کارت تاروت را دیخر یبرا

 دیریتماس بگ 099۱68333۷3در واتساپ -09۱24506359با شماره 
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 کارت چهار جام :

 کی مرتبط با یباشد که رشتهها یمعن نیممکن است به ا نیکارت همچن نی. اردیگ یشکل م دیجد یدوست

 دایشما انتظار دارد، پ آنچه را که از د،یکن شتریرابطه را ب نکهیمهم است که قبل از ا نیرابطه وجود دارد، بنابرا

دو طرف به نفع  به هر دیرابطه با که دیباشداشته  ادیبالعکس؟ به  ای دیریگ یاز شما م شتریشما ب ای. آدیکن

 رایز شما است، یاست، در زندگ زانیکه در اطراف خود آو یکه هرکس دیحاصل کن نانیباشد. اطم گریکدی

 به دست آورد. یزیاست چ دواریاز شما ام یکیکه  لیدل نینه به ا د،یشما واقعا دوست دار
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 کارت پنج جام :

نجانها به که ف ییاست. از آنجا یآشفتگ یمعموال نشان دهنده نوع نیشود، ا یکه پنج جعبه ظاهر م یهنگام

 نیشود. ا ادجیدر رابطه شما ا دیبا یاحساس یهایاست که فداکار یپنج اغلب بدان معن شوند،یروابط مربوط م

 یکم دیا بااوقات م ی. گاهستین یفمن یزیچ شهیهم هم نیو ا -نشان دهد  زیبه مصالحه را ن ازیتواند ن یم

کنند؛  یشاره ما یسرخوردگ ای ندی. پنج بار گاه به روابط ناخوشامیمنافع نگه داشتن قطعه توجه داشته باش به

 دو دوست پاره شده است . نیباشد که ب یکس یتواند به معن یبه طور خاص، م

https://www.falbegir.com/


 

WWW.FALBEGIR.COM   فال  انواع مرجع آموزش  :سایت فال بگیر 

 

 

 کارت شش جام :

 یادثدهد که حو یشود، نشان م یکارت ظاهر م نیکه ا یشش فنجان با خاطرات گذشته گذشته است. هنگام

اوقات  یرد. گاهگذا یم ریتاث ندهیآ یدر حال حاضر و حت یاتفاق افتاده اند به طور قابل توجه نیاز ا شیکه پ

ر معمول به طو نها،یاز ا نظرشوند. صرف  یمتصل م شیحداقل چند سال پ ایو  یحوادث به دوران کودک نیا

 نیگذارد. ا یم ریتاث یمنف ایمثبت  ای میوزه به طور مستقاز گذشته وجود دارد که امر یریدهد که تأث ینشان م

خبر  ایه، کننده ناشناخت نیتحس کیاز  یا هیمنتظره، مانند هد ریغ یتواند در نعمت ها یم نیکارت همچن

 استفاده شود. یاز آب یخوب
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 کارت هفت جام :

راوان فدهد که فرصت ها  یمشود، نشان  یظاهر م یکه وقت یاست ، به طور یهفت فنجان در مورد فراوان

کوتاه  بزرگ است، نه آنچه که ریشما بر اساس تصو ماتیتصم میحاصل کن نانیاست، اما مهم است که اطم

 یزینامه رکه شما با بر یزیآورد، به عنوان چ یخود به ارمغان م یکه شما در تحرک زندگ یزیمدت است. چ

 یماتیدت تصمم یطوالن یامدهایکنم در مورد پ ی. فکر مستیبه نفع شما ن د،یانتخاب کرده ا قیدق ینیب شیو پ

عدا بشما  یممکن است برا رسدیبه نظر خوب م یزی. چه چدیو واکنش نشان ده دیکن جادیکه ممکن است ا

ه است درک شد تیاز واقع شتریب تشیرا که موفق یهفت نفر ممکن است فرد رهایتفس یخوب نباشد. در برخ

 رفا خودخواهانه است، ارجاع کند.ص شیها زهیکه انگ یکس ای
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 کارت هشت جام :

در باالی این کارت است؟ این بدان معنی است که روابطی که بعدها به  سقوط در حال ماه توجه کنید که

صورت تصویب پذیرفته می شوند، اکنون روند خود را اجرا می کنند. ممکن است وقت آن باشد که تصدیق 

شان دهنده احساس ناامیدی است کنیم که همه چیز به پایان رسیده است و حرکت می کند. این کارت اغلب ن

معموال در یک رابطه، اما گاهی اوقات در دیگر جنبه های زندگی و نیاز به حرکت است. گاهی اوقات  -

هنگامی که این کارت ظاهر می شود، این نشان دهنده کسی است که بدون هدف به سرگردان و تالش می 

 .ونت کندپردازد اما هرگز نتواند به مدت طوالنی در یک محل سک

 

 

https://www.falbegir.com/
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 ریفال بگ تیسا یموزش فال و نحوه استفاده لز دوره هاآ

training-https://www.falbegir.com/site/ 

 نستاگرامیا

https://www.instagram.com/fal.begir/ 

 تلگرام

https://t.me/falbegir_com 

 برای گرفتن فال روی عنوان های زیر کلیک کنید
 

 فال تاروت تک کارتی

 فال تاروت سه کارتی

 فال شمع

 فال حافظ

 استخاره با قرآن

 فال انبیاء

 طالع بینی ازدواج
 

فروش کارت تاروت رایدر وایت اوراکل لنورمند لمینتی 
 اصل

-09124506359برای خرید انواع کارت تاروت رایدر وایت درجه یک سریع و ثبت سفارش با شماره 
بگیریدتماس  09916833373  
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https://www.falbegir.com/site-training/
https://www.instagram.com/fal.begir/
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https://www.falbegir.com/tarot-3-card/
https://www.falbegir.com/candle-omen/
https://www.falbegir.com/falhafez/index.htm
https://www.falbegir.com/quran/
https://www.falbegir.com/omen-prophets/
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 کارت نه جام :

انطور که شود. هم یشناخته م« کارت ارجاع»کارت  کینه فنجان به عنوان  ،یدیتقل یاز سنت ها یاریدر بس

 یماد تیقو موف یعاطف یکارت از فراوان نیکارت، ممکن است فرد بتواند آرزو کند. ا نیا جادیدر صورت ا

توسط  اش، احاطه شده رهدر چه یمرد با نگاه نسبتا راض کارت ریتصو یبر رو دیاست. توجه داشته باش

 یاو از زندگ است که یزیهمان چ قایکه آنها فنجان پر از فضل است، و او دق میفرض کن میتوان یفنجان؛ ما م

ود و ر یم شیپ یبه خوب زیاست که همه چ یبدان معن نیکارت ظاهر شود، معموال ا نیخواهد. اگر ا یم

 باشد. دیست که باا ییهمان جا قایدق
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 کارت ده جام :

مدت شکوفا  در بسیاری از سنت ها، ده فنجان یک نوع کارت با خوشحالی بعد است. این در مورد روابط بلند

د. این می و رشد می کند، رضایت و صلح. در بعضی موارد، آن را به شروع تازه در خانه شما اشاره می کن

هده کنید. نام تجاری جدید از نوعی است. تصاویر را در کارت مشا تواند یک خانه جدید باشد، یا فقط یک

جان ها سرازیر یک زن و شوهر و فرزندان شاد آنها به خانه خود نگاه می کنند در حالی که رنگین کمان از فن

 .می شود. همه چیز در مورد شادی، آرزوهای واقعی و شادی دراز مدت است
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 کارت نوباوه )جوان( جام :

وجه دارد ت یسع یاست که کس یبدان معن نیاست. معموال ا یهمه صفحات، صفحه فنجان کارت رسممانند 

شور جوان جوان متفکر و پر کیکه  یعشق شما! ممکن است به سمت کس یحت دیشا ای -شما را جلب کند 

به  لیما وناگونگ لیاست که به دال یفرد کس نیاشاره کند. اغلب ا -که در قلب جوان است  یکس ای -است 

در مورد  یامیتواند پ یکند، م یکه صفحه به شخص اشاره نم یانجام کارها از جانب متفکر است. در موارد

 اجتماعات مرتبط با خانواده باشد. ایتعامل  ،یتولد، عروس یدادهایرو
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 کارت شوالیه جام :

و ممکن است ما جنگجو نیست ادرباره روابط هستند. شوالیه محترم، ا Cup به خاطر داشته باشید، کارت های

والیه به یک شکسی باشد که می داند چگونه زمین خود را بپوشد، اما به طور عمدی مبارزه نخواهد کرد. اگر 

ین ممکن فرد اشاره نکند، ممکن است به جای آن، شور و شوق جدیدی مانند خالقیت هنری را نشان دهد. ا

 .است یک عاشق جدید را نشان دهد

 

 ریفال بگ تیسا یز دوره هااو نحوه استفاده موزش فال آ

training-https://www.falbegir.com/site/ 

 نستاگرامیا

https://www.falbegir.com/
https://www.falbegir.com/site-training/
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https://www.instagram.com/fal.begir/ 

 تلگرام

https://t.me/falbegir_com 

 

 

 

 : کارت ملکه جام

شود، بسته به  انیمفهوم نما کی ایشخص  کیدادگاه، ممکن است به  یکارتها گریملکه فنجانها، مانند د

ده اند؛ ش دهیبه او کش گرانیحساس و درک است. د بنده،یزن فر کیاز قرائتها، ملکه،  یاری. در بستیموقع

دهد  یداشته باشد نشان م دیام ایخواهد  یرا که م یو صادق است. او ممکن است کس منیاو وفادار، ا رایز

https://www.falbegir.com/
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WWW.FALBEGIR.COM   فال  انواع مرجع آموزش  :سایت فال بگیر 

 

که  یبلکه هر شخص ست،یزن ن کیملکه فنجان لزوما  گر،یهمسر و مادر پرورش دهنده است. در موارد د -

هرچند ملکه جام به  د،یریاشتباه نگ ضعف یرا برا یمهربان نیوجود، ا نیاست. با ا یو مهربان یدید یدارا

 همان اندازه محکم است.

 

 کارت حاکم جام :

است به  را نشان دهد که ممکن قیعم یمرد با ناامن کیتواند  یم نیمراقب پادشاه معکوس جام باشید؛ ا

 یتیعاست که در موق یفرد نیاوقات ا یباشد. گاه یشود و ممکن است مستعد افسردگ دهیکش یروابط سم

 نیا رایز د،یباش اقبندارد و در حال حرکت به سمت باال است. مر یمشکل چیرار دارد که قدرت ندارد و هق

 ای یمال ،یکیزیکه او از ف دیحاصل کن نانیسوء استفاده باشد. اطم یرحم و حت یو ب بندهیتواند فر یشخص م

 کند. یشما استفاده نم یاحساس
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 ریفال بگ تیسا یاموزش فال و نحوه استفاده لز دوره هآ

training-https://www.falbegir.com/site/ 

 نستاگرامیا

https://www.instagram.com/fal.begir/ 

 تلگرام

https://t.me/falbegir_com 

 

 برای گرفتن فال روی عنوان های زیر کلیک کنید
 

 فال تاروت تک کارتی

 فال تاروت سه کارتی

 فال شمع

 فال حافظ

 استخاره با قرآن

 فال انبیاء

 طالع بینی ازدواج
 

فروش کارت تاروت رایدر وایت اوراکل لنورمند لمینتی 
 اصل

-09124506359برای خرید انواع کارت تاروت رایدر وایت درجه یک سریع و ثبت سفارش با شماره 
تماس بگیرید 09916833373  
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https://www.falbegir.com/omen-prophets/
https://www.falbegir.com/abjad-omen/
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training-oracle-https://www.falbegir.com/product/romantic/ 

 لینک مشاهده دوره:

https://www.falbegir.com/
https://www.falbegir.com/product/romantic-oracle-training/
https://www.falbegir.com/product/romantic-oracle-training/
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 حرفه ای تاروت:لینک مشاهده دوره 

training-https://www.falbegir.com/product/tarot/ 

https://www.falbegir.com/
https://www.falbegir.com/product/tarot-training/
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 دانلود اپلیکیشن فال بگیر

 

ps://dl.falbegir.com/Falbegir.apkhtt لینک دانلود اپ همراه فال رایگان 

https://www.falbegir.com/
https://dl.falbegir.com/Falbegir.apk
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