
Tarot do AmorTarot do Amor



Olá pessoa linda, seja bem vinda aoOlá pessoa linda, seja bem vinda aoOlá pessoa linda, seja bem vinda ao

E-book Tarot do Amor.E-book Tarot do Amor.E-book Tarot do Amor.    

Nesse E-book você tem acesso aNesse E-book você tem acesso aNesse E-book você tem acesso a

quatro formas específicas de jogosquatro formas específicas de jogosquatro formas específicas de jogos

sobre o amor, podendo utilizarsobre o amor, podendo utilizarsobre o amor, podendo utilizar

qualquer baralho ou tarot.qualquer baralho ou tarot.qualquer baralho ou tarot.    

As posições a seguir foramAs posições a seguir foramAs posições a seguir foram

canalizadas a muitos séculos peloscanalizadas a muitos séculos peloscanalizadas a muitos séculos pelos

antigos tarólogos e cartomantesantigos tarólogos e cartomantesantigos tarólogos e cartomantes

com objetivo de elucidar ascom objetivo de elucidar ascom objetivo de elucidar as

questões sobre amor equestões sobre amor equestões sobre amor e

relacionamento.relacionamento.relacionamento.



Para você fazer o uso corretoPara você fazer o uso corretoPara você fazer o uso correto

dessas tiragens, é necessário: quedessas tiragens, é necessário: quedessas tiragens, é necessário: que

você tenha previamentevocê tenha previamentevocê tenha previamente

consagrado seu baralho ou tarot econsagrado seu baralho ou tarot econsagrado seu baralho ou tarot e

que você saiba os significados dasque você saiba os significados dasque você saiba os significados das

cartas.cartas.cartas.

A partir disso monte uma mesa, ouA partir disso monte uma mesa, ouA partir disso monte uma mesa, ou

mesmo uma toalha no chão. Essesmesmo uma toalha no chão. Essesmesmo uma toalha no chão. Esses

lugares serão seu "espaçolugares serão seu "espaçolugares serão seu "espaço

sagrado" de conexão com suasagrado" de conexão com suasagrado" de conexão com sua

energia divina e com a energia doenergia divina e com a energia doenergia divina e com a energia do

Tarot.Tarot.Tarot.



Você pode perguntar sobre o AmorVocê pode perguntar sobre o AmorVocê pode perguntar sobre o Amor

Próprio, sobre um futuroPróprio, sobre um futuroPróprio, sobre um futuro

relacionamento, sobrerelacionamento, sobrerelacionamento, sobre

relacionamento atual e mesmorelacionamento atual e mesmorelacionamento atual e mesmo

sobre sua alma gêmea. Lembre-sesobre sua alma gêmea. Lembre-sesobre sua alma gêmea. Lembre-se

que o tarot utiliza a energia doque o tarot utiliza a energia doque o tarot utiliza a energia do

tarólogo, do consulente e, algumastarólogo, do consulente e, algumastarólogo, do consulente e, algumas

vezes, da espiritualidade dovezes, da espiritualidade dovezes, da espiritualidade do

tarólogotarólogotarólogo

Aprenda essas quatro formas deAprenda essas quatro formas deAprenda essas quatro formas de

leitura e você fará lindas tiragensleitura e você fará lindas tiragensleitura e você fará lindas tiragens

sobre o amor, pata você mesma,sobre o amor, pata você mesma,sobre o amor, pata você mesma,

seus amigos e consulentes.seus amigos e consulentes.seus amigos e consulentes.



Expanda sua consciência e vontadeExpanda sua consciência e vontadeExpanda sua consciência e vontade

de compreender o que o tarot vaide compreender o que o tarot vaide compreender o que o tarot vai

mostrar em cada leitura. Não deixemostrar em cada leitura. Não deixemostrar em cada leitura. Não deixe

seu ego influenciar nas suasseu ego influenciar nas suasseu ego influenciar nas suas

tiragens. Assim você será capaz detiragens. Assim você será capaz detiragens. Assim você será capaz de

tirar para você mesmx. Siga suatirar para você mesmx. Siga suatirar para você mesmx. Siga sua

intuição e o significado das cartasintuição e o significado das cartasintuição e o significado das cartas

e tudo sairá com 100% de acerto.e tudo sairá com 100% de acerto.e tudo sairá com 100% de acerto.

Por fim, treino e constante contatoPor fim, treino e constante contatoPor fim, treino e constante contato

com seu tarot ou baralho. Ele serácom seu tarot ou baralho. Ele serácom seu tarot ou baralho. Ele será

seu companheiro, conselheiro eseu companheiro, conselheiro eseu companheiro, conselheiro e

amigo.amigo.amigo.



Quem sou Eu?Quem sou Eu?Quem sou Eu?

   Sou Magda G Silva taróloga,Sou Magda G Silva taróloga,Sou Magda G Silva taróloga,

terapeuta holística e fundadora doterapeuta holística e fundadora doterapeuta holística e fundadora do

Portal Ser Plenitude. Atuo a 28Portal Ser Plenitude. Atuo a 28Portal Ser Plenitude. Atuo a 28

anos como taróloga e cartomante eanos como taróloga e cartomante eanos como taróloga e cartomante e

a mais de 5 anos como terapeutaa mais de 5 anos como terapeutaa mais de 5 anos como terapeuta

holística especializada emholística especializada emholística especializada em

Relacionamento e Alma Gêmea.Relacionamento e Alma Gêmea.Relacionamento e Alma Gêmea.

Além de atendimentos com dezenasAlém de atendimentos com dezenasAlém de atendimentos com dezenas

e pessoas tenho também ase pessoas tenho também ase pessoas tenho também as

mentorias e Ciclos de Meditaçõesmentorias e Ciclos de Meditaçõesmentorias e Ciclos de Meditações

Encontre sua Alma Gêmea,Encontre sua Alma Gêmea,Encontre sua Alma Gêmea,

AutoEstima e Divórico Energético.AutoEstima e Divórico Energético.AutoEstima e Divórico Energético.    



Somando a isso meu curso deSomando a isso meu curso deSomando a isso meu curso de

Tarot, Ervas e Cristais. Fiz esseTarot, Ervas e Cristais. Fiz esseTarot, Ervas e Cristais. Fiz esse

ebook na linha do Tarot do Amor,ebook na linha do Tarot do Amor,ebook na linha do Tarot do Amor,

com as energias das nossascom as energias das nossascom as energias das nossas

ancestrais e da nossaancestrais e da nossaancestrais e da nossa

espiritualidade feminina. Esperoespiritualidade feminina. Esperoespiritualidade feminina. Espero

que gostem e usem com amor!que gostem e usem com amor!que gostem e usem com amor!    



Suas
Qualidades 

O que você
deve dizer

Não/
Fraquezas/
Dificuldades

O que você
deve dizer
Sim/ Suas
Virtudes

Seu
verdadeiro
Eu/ Sua
Essência

1° Método:1° Método:1° Método:
Amor PróprioAmor PróprioAmor Próprio

1

2 3

4



O que ele
Sente

Do Casal

O que ele
Pensa

Sexualidade/
Físico dele

2° Método:2° Método:2° Método:
Jogo do CasalJogo do CasalJogo do Casal

O que ela
Sente

O que ela
Pensa

Sexualidade/
Físico dela

EleEleEle ElaElaEla

FuturoFuturoFuturo



Presente/
Caminho a

seguir

Parceiro Consultante

Passado

3° Método:3° Método:3° Método:
RelacionamentoRelacionamentoRelacionamento

Futuro do
Casal

1 2



Futuro dessa
união

Sentimento
do Parceiro 

A união é
favorável?

Para o
Consultante

Sentimento
do

Consultante

4° Método:4° Método:4° Método:
RelacionamentoRelacionamentoRelacionamento

Síntese do
Tarot

1

5

Aquilo que
não é

revelado

O que essa
união significa

na vida do
Consultante

2 3

7
4

6



Beijos de LuzBeijos de Luz  
Magda G GomesMagda G Gomes  


