
Eu acho que a gente tem tudo a ver. 

Nossos valores, afinidades e perfil...

Você também acha?

Porque a gente pode alinhar nossas órbitas e caminhar junto.

E junto com quem tem tudo a ver com a gente é o melhor dos 

universos.

Por isto eu tô aqui. 

Pra te apresentar o meu workshop de astrologia básica e 

conhecimentos do AstroTarot , pra você me dar as mãos 

nesta JORNADA.

Mas pra isso, você tem que acreditar no poder da astrologia 

e tarologia como ferramenta de autoconhecimento e saber 

milenar que pode ser acessível a todxs.

Quer ser meu co-piloto nessa JORNADA?

É bom pra você, pra mim e pra quem conseguirmos levar 

este conhecimento tão precioso.

FUNCIONA ASSIM: A cada indicação que você fizer 

eu retribuo sua gentileza e confiança no meu trabalho 

com 40% do valor que instituí para o workshop 

JORNADA ASTROTAROT. 

Simples assim: a gente se ajuda porque 

a gente acredita que se ajudar, 

ajuda a todxs e vale muito mais a pena.

Você clica aqui.

Aceita meu convite clicando em “ENTRE PRA SE AFILIAR”, faz seu 

CADASTRO/LOGIN na ferramenta do Hotmart e automaticamente 

você se torna o que eles chamam de afiliado. 

Já eu chamo de co-piloto, parceria, tudo de bom. rsrs.

Daí acessa o painel, clica em produtos e você vai ver o JORNADA 

ASTROTAROT bem ali. Eba!

Clica no ícone do cadeado que representa LINK OU HOTLINK e 

SALVA este endereço da página de vendas pra espalhar ele por 

aí, divulgar e indicar pra quem você acredita que o JORNADA 

ASTROTAROT faz todo sentido.

Pronto! É com este HOTLINK DA PÁGINA DE VENDAS QUE EU SEI 

QUE FOI VOCÊ QUEM INDICOU e foi o co-piloto dessa embarcação. 

Quem adquirir o workshop e embarcar na JORNADA ASTROTAROT 

ATRAVÉS DO SEU HOTLINK GARANTE SUA PORCENTAGEM, que é 

revertida pra você automaticamente através do Hotmart.

DICAS ALTO ASTRAL: 

você pode usar o site 

https://bitly.com/ pra 

criar uma url menor e mais 

amigável para o seu hotlink 

de página de vendas. 

E também pode 

usar as imagens da

 JORNADA ASTROTAROT 

pra te ajudar na divulgação.

É só clicar aqui 

pra fazer o download.

ATENÇÃO PARA AS

VAMOS EMBARCAR JUNTXS?

|   PROPOSTA  |

PARCERIA JORNADA ASTROTAROT

COMO É ISSO?

INSTRUÇÕES:
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02

03

04

05

É UM PASSEIO PELA UNIÃO DA ASTROLOGIA COM O 

ORÁCULO TAROT através do estudo da ASTROLOGIA 

básica e o oráculo autoral ASTROTAROT. 

NA JORNADA TRABALHAMOS A COMPREENSÃO 

DOS 12 SIGNOS E SEUS PLANETAS REGENTES, OS 4 

ELEMENTOS, COMO SE COMPORTAM NODOS LUNARES, 

LILITH, PARTE DA FORTUNA E LUAS CHEIA E NOVA. 

ALÉM DE EXEMPLOS PRÁTICOS DO ASTROTAROT COMO 

FERRAMENTA DE AUTOCONHECIMENTO.

JORNADA ASTROTAROT

QUER EMBARCAR NESSA, 
CO-PILOTO? CLICA AQUI.

SOBRE

PRA CONHECER MELHOR A JORNADA 
ASTROTAROT clica aqui

VAMOS JUNTXS LEVAR O 
CONHECIMENTO DOS ASTROS 

PROS TERRÁQUEOS! YEAH!

“ Q u a n d o  a  a r te  e n co n t ra  o s  a s t ro s ,  o  c é u  v i ra  p o e s i a ”

ANAANDREIOLO.COM
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