TAROT SEMESTRAL NA PRÁTICA.
Leia suas cartas para os próximos 6 meses e use esta ferramenta para decidir como viver
cada tendência da melhor forma possível. Comece a decidir sua vida daqui pra frente.

1.

Antes de começar, lembre que a
melhor forma de explorar ou evitar uma
tendência é através das suas atitudes.

PARA USAR COM:

o que a carta síntese
2. Leia
revela para você.

3.

Se quiser que a tendência aconteça,
liste uma ou mais atitudes para
concretizá-la.

TAROT SEMESTRAL

se quiser mudar a tendência,
4. Mas
liste o que pode fazer para evitá-la.

seguida, faça o mesmo para
5. Em
todas as cartas.

final, você terá uma lista de atitudes
6. Ao
para aproveitar seus próximos meses.

Veja um exemplo de como usar:
www.personare.com.br/ferramentas
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PRINCESA DE PAUS
Mais do que nunca, os próximos seis meses são para
agir, realizar projetos e amadurecer.
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CASA 1
IDENTIDADE

O MAGO
Esta é uma época para fazer acontecer. Mais do que
falar, pensar, refletir, eu preciso agir. A partir de
hoje, começo a colocar minhas teorias em prática.

CASA 2
DINHEIRO E FINANÇAS

O DIABO
Vou aproveitar o bom momento para investir meu
dinheiro.

CASA 3
RELAÇÕES SOCIAIS E INTELECTO

O MUNDO
Vou começar a escrever meu livro. Tenho também
que viajar alguns finais de semana com os amigos.

CASA 4
FAMÍLIA E MUNDO INTERIOR

A TEMPERANÇA
Fazer meus pais entenderem que as diferenças não
são razões para brigas.

CASA 5
DIVERSÃO E PRAZER

A ESTRELA
Viajar ou freqüentar lugares calmos. Aproveitar
mais o contato com a natureza.

CASA 6
SAÚDE E COTIDIANO

SAÚDE E COTIDIANO
Fazer um “check up” médico geral. Dar início a uma
vida mais saudável, com novos hábitos alimentares.
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CASA 7
VIDA AFETIVA

O SOL
Fazer um show particular para minha namorada.
Vou tocar as músicas que fiz para ela no início do
namoro. E quem sabe compor novas...

CASA 8
DESAFIOS PESSOAIS

A JUSTIÇA
Não me envolver emocionalmente com os problemas.
Usar mais a razão para resolvê-los.

CASA 9
EVOLUÇÃO PESSOAL

A LUA
Resgatar um pouco da minha infância. Rever fotos
e vídeos de quando era pequeno.

CASA 10
CARREIRA

O LOUCO
Aproveitar o bom momento criativo para realizar
projetos inovadores na empresa. Mas sempre de
forma organizada para não perder o foco.

CASA 11
AMIZADE E FUTURO PRÓXIMO

A IMPERATRIZ
Resgatar minha amizade com a Thaís. Vou fazer
de tudo para ligar ou passar na casa dela sempre
que der.

CASA 12
CONSELHO FINAL

A TORRE FULMINADA
Jamais adotar um comportamento de vítima. Há
um tempo para chorar e um tempo para se reerguer.
Agora é hora de me reerguer.
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