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פתיחת הקופסה
כאשר פותחים את חפיסת הקלפים בפעם הראשונה ,מומלץ לעשות זאת לא כלאחר יד אלא באווירה שלווה ורגועה
ובמצב נפשי ממוקד.
כדי להתרשם מסוגי הקלפים השונים בחפיסה )סדרה ראשית ,אסים ,קלפי חצר ,מספרים( ,הסדר הראשוני של הקלפים
בחפיסה שונה מהמקובל בחפיסות אחרות .לפני שמערבבים את הקלפים כדאי לעבור עליהם בזה אחר זה על פי הסדר
המקורי.
אם אתם מתכוונים להשתמש בקלפים לקריאה ,מומלץ להוציא אותם מקופסת הקרטון המקורית שיוצרה באופן תעשייתי
ולשמור אותם עטופים בפיסת בד ,בשקית מתאימה ו/או בקופסה שמבטאת בחירה אישית שלכם.

הטארוט של מרסיי
על פי המחקר ההיסטורי העדכני ,קלפי הטארוט הופיעו לראשונה בצפון איטליה בסביבות סוף המאה ה  .14במאות ה
 18-17יצרני קלפים שונים בצרפת ,ובמיוחד בעיר מרסיי ,אימצו תבנית אחידה בעיצוב חפיסות הטארוט שלהם .התבנית
הזו ,שהתפתחה ברציפות מהחפיסות האיטלקיות הקדומות ביותר ,הפכה למודל המקובל של הטארוט המסורתי
ונקראה בשם "הטארוט של מרסיי " .היא שימשה בסיס לפרשנות המיסטית של הסמלים בקלפים ,וכמקור ההשראה
לחפיסות החדשות )כמו חפיסת הריידר-וויט( שנעשו נפוצות במאה ה .20

טארוט  CBDשל מרסיי
את החפיסה המשפיעה והמוערכת ביותר מבין חפיסות הטארוט שנוצרו במרסיי הדפיס לראשונה בעל בית מלאכה
לייצור קלפים בשם ניקולה קונוור בשנת  .1760חפיסת ) CBD Tarot de Marseilleראשי תיבות של Conver -
 (Ben Dovשוחזרה על פי הדפסות שונות של חפיסת קונוור .המאיירת לילה גנין העתיקה בעט דיו על נייר את הקווים
השחורים של הקלפים המקוריים .האיורים נסרקו למחשב באיכות גבוהה ,והמעצב הגרפי ניר מטרסו ניקה את הסריקות
והוסיף כיתובים וצבעים .לאחר מכן אני )י.ב (.עיצבתי מחדש את הקווים ואת משטחי הצבע תוך השוואה מדויקת
לסריקות של הקלפים המקוריים .החפיסה המוגמרת הודפסה בשנת  2011במפעל  CartaMundiבעיר טרנהוט
שבבלגיה.

מבנה החפיסה
חפיסת קלפי טארוט מכילה  78קלפים המתחלקים לשתי קבוצות .הקבוצה הראשונה נקראת הסדרה הראשית ויש בה
 22קלפים עם ציורים מפורטים ועשירים בסמלים הנושאים שם ומספר סידורי לכל קלף.
הקבוצה השנייה ,המכילה  56קלפים ,מתחלקת לארבע סדרות שנקראות הסדרות המשניות .בסדרות המשניות יש
מבנה אחיד וציורים פשוטים יותר מאשר בסדרה הראשית .בכל סדרה משנית יש  14קלפים המתחלקים לשלושה סוגים:
קלף אַ ס ,תשעה קלפי מספרים מ 2-עד  10וארבעה קלפי חצר עם דמויות של מלך ,מלכה ,אביר ונער.
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זיהוי הקלפים
אם אין בידכם הספר "טארוט  -הקריאה הפתוחה " תוכלו לזהות את הקלפים השונים על פי תמונות הקלפים באתר
 .cbdtarot.com/hebאפשר גם להסתמך על הקווים המנחים הבאים:
סדרה ראשית :הקלפים עשירים בפרטים ובסמלים .לכל קלף יש שם צרפתי בתחתית ומספר סידורי למעלה בספרות
רומיות )בכתיב ארוך ,כלומר  9הוא  VIIIIולא  .(IXשני יוצאי דופן הם קלף  13ללא שם וקלף השוטה ללא מספר .שמות
הקלפים בעברית על פי מספריהם מופיעים בהמשך בסעיף הפירושים המקוצרים.
סדרות משניות :לכל אחת מהסדרות המשניות מיוחס עצם סמ לי ,בדומה לקלף היהלום או הלב של קלפי המשחק.
מטה ,גביע וחרב.
העצמים של ארבע הסדרות המשניות של הטארוט הם מטבעֶ ,
המטבעות מצוירים כעיגולים מעוטרים .הגביעים בדרך כלל מעוגלים )חוץ מהאס( ויש להם בסיס משושה .המטבעות
והגביעים הם בצבע צהוב עם חלקים קטנים באדום.
המטות מופיעים כאלות ירוקות או כמקלות ישרים וחלקים .החרבות יכולות להיות ישרות או בצורת קשתות מעוגלות.
המטות בצורת מקל והחרבות המעוגלות מופיעים רק בקלפי המספרים .הם נראים כפסים צרים בצבעי אדום ,תכלת
ושחור ,ויש להם להבים שחורים שטוחים בשני הצדדים .פסי המטות הם ישרים ונפגשים במרכז הקלף .פסי החרבות
העגולות נפגשים בשתי נקודות ,בחלק העליון ובחלק התחתון של הקלף.
קלף האס של כל חפיסה מציג ציור גדול ועשיר בפרטים של העצם הסמלי ,בלי מספר או שם.
ארבעת קלפי החצר נושאים שמות המזהים את העמדה של כל אחד :נער ) ,(VALETאביר ) ,(CAVALIERמלכה
) ,(REYNEמלך ) .(ROYשם הקלף מציין גם את הסדרה :מטבעות ) ,(DENIERSמטות ) ,(BATONגביעים
) ,(COUPEחרבות ).(EPEE
כ ל אחד מקלפי המספרים מציג עותקים של סמל הסדרה במספר המתאים ,בסידור גיאומטרי ובדרך כלל עם עיטורי
צמחים מסביב .בשלוש סדרות )חוץ מהמטבעות( המספרים שלהם רשומים משני צדי הקלף.

ערבוב הקלפים
לכל קורא יש שיטת ערבוב מועדפת משלו ואין שיטה אחת שמתאימה לכולם .הדרך שלי לעשות זאת היא להוציא את
הקלפים מהקופסה ולערבב אותם בעדינות כשפניהם כלפי מטה ,כלומר הציורים שלהם סמויים מעיניי .לאחר מכן אני
מעביר את הקלפים לשואל ומנחה אותו לערבב את הקלפים בעצמו .אחרי שערבב את החפיסה השואל מחזיר לי אותה
כשפני הקלפים עדיין כלפי מטה .אני לוקח בזה אחר זה את הקלפים הראשונים מגב החפיסה )כלומר ,מהצד העליון
של חפיסת הקלפים הסמויים( ומניח אותם על השולחן בתבנית הפריסה.

קריאת הקלפים
כמעט לכל סוגי השאלות אפשר להשתמש בפריסה בסיסית של  3קלפים מתוך  22קלפי הסדרה הראשית .אחרי
שמערבבים את הקלפים ,פורסים את שלושת הקלפים בשורה משמאל לימין .קוראים אותם כסיפור שמתקדם באותו
כיוון  -משמאל לימין.
בשלב מאוחר יותר ,כשתתחילו להכיר אותם ,אולי תרצו להוסיף את קלפי הסדרות המשניות .אפשר לעשות זאת
בהדרגה :קודם האסים ,אחריהם קלפי החצר ,ולבסוף קלפי המספרים שהם המאתגרים ביותר ללימוד ופירוש.
כדי לקרוא בחפיסה השלמה עם הסדרות המשניות אפשר להרחיב את הפריסה הבסיסית ולהניח בשורה שבעה קלפים,
שוב משמאל לימין.
דרך אחרת היא להשתמש בקלפים המשניים כרקע והשלמה לפריסה בסיסית של  3קלפים .כדי לעשות זאת מתחילים
עם הקלף הראשון )השמאלי( ומתחילים למשוך קלפים מראש החפיסה .כל עוד יוצאים קלפים משניים ,מניחים אותם
זה על זה על פי הסדר שבו הופיעו .כאשר מופיע קלף מהסדרה הראשית מניחים אותו מעל כל הקלפים הקודמים
ועוברים למקום השני )באמצע( .חוזרים שוב על התהליך עד שמופיע קלף ראשי ,ואז עוברים למקום השלישי )הימני(
ועושים זאת שוב .בסופו של דבר רואים  3קלפים ראשיים שקוראים אותם כמו בפריסה הבסיסית .מתחת לכל קלף כזה
יכול להיות מספר כלשהו של קלפים משניים .קוראים אותם כרקע והבהרה לקלף הראשי שמכסה אותם.
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תחומי הסדרות המשניות
לכל סדרה משנית יש אופי ותחום פעילות משלה .כאשר יוצאים בפריסה קלפים מסדרה מסוימת הם יכולים לציין משהו
שקשור בתחום ,או גישה שתואמת את אופי הסדרה.
מטבעות – גוף
חומרי ,מוחשי ,מעשי ,שמרני
מטות – יצר
תשוקה ,פריצה והתקדמות ,מרץ ואנרגיה ,יצירתיות ,תחרותיות
גביעים – רגש
התמסרות ,אהבה ,קשרים בין-אישיים ,רוחניות
חרבות – שכל
רציונלי ,מילולי ,החלטי ,לוחמני

קלפי אס וחצר
קלף אס יכול לייצג התחלה של תהליך ,יוזמה חדשה ,גישה או גורם משמעותי שמבטא את אופי הסדרה שלו.
נער יכול לייצג אדם שפועל בתחום חדש ולא מוכר ,או חוסר אחריות וחוסר בגרות.
אביר יכול לייצג אדם שמתקדם אל מטרה ,או שירות לאחרים.
מלכה יכולה לייצג הישגים ונכסים ממשיים ,יציבות ,שמרנות והתגוננות.
מלך יכול לציין כוח ושליטה ,ניסיון וגישה בוגרת ,או מוכנות להתקדם בכיוון חדש.
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פירושים מהירים
הפירושים המובאים כאן מיועדים לשימוש בזמן הקריאה בקלפים .אם שום דבר לא עולה בדעתכם כשאתם
מתבוננים בקלף אפשר להשתמש בפירוש המהיר כנקודת מוצא .אבל כדאי שפירוש זה לא יגביל אתכם או ימנע מכם
למצוא פירושים משלכם .הדבר הטוב ביותר הוא להתבונן בקלפים ולפרש את התמונה שאתם רואים כסיפור סמלי.
בקלפים רבים מופיעה משמעות נפרדת לקלף הפוך .כדי להשתמש בה צריך לסובב חלק מהחפיסה בזמן
שמערבבים אותה )כלומר להפוך חלק מהקלפים בערבוב( ,וכדאי לחזור על זה כמה פעמים.
קוראים רבים מעדיפים להתעלם בכלל מקלפים הפוכים .אם זו הגישה שלכם ,אפשר להתייחס למשמעויות
שמסומנות "הפוך" כהיבטים שליליים של הקלף ,ולשלבם עם ההיבטים החיוביים.
קלף  – 1הקוסם
התחלה של משהו .מזל של מתחילים .כלים ואמצעים שעומדים לרשות השואל .אירוע או צירוף מקרים שמרמז על
כוחות על-טבעיים .יצירה של מציאות בכוח המחשבה .אימון ורכישה של מיומנות מעשית .כושר אלתור .הצגה או הופעה
בפני אנשים.
מסר :ליצור מציאות חדשה.
הפוך :טריקים וקומבינות ,אחיזת עיניים ,מרמה .יומרה וראוותנות .חוסר מודעות עצמית בענייני נפש ,גוף ומיניות.
החמצה בגלל חוסר ניסיון או אי-דיוק.
קלף  – 2הכוהנת
חוכמה ה מבטאת גם שכל וגם אינטואיציה גבוהה .דמות של מדריכה או אם רוחנית .אישה שמסתירה את עוצמותיה
בעולם של גברים .צניעות .סודיות וחשאיות ,מסתורין .רמז למשהו שלא ניתן לבטא במפורש .אי-אפשר לתת תשובה
מוגדרת כעת.
מסר :לדעת להציב גבולות.
הפוך :צורך להחביא את האמת מתחת למסווה המקובל בחברה .גישה שמרנית לענייני מין וגוף .חסימה רגשית.
קלף  – 3הקיסרית
שפע ,צמיחה ופריון בעניינים מעשיים .משהו טבעי או אנושי מקבל ביטוי בתוך מסגרת מלאכותית .אינטליגנציה רגשית.
מגע מחבק ומגונן .עניינים הקשורים באימהות או באמו של השואל .דמות אישה חזקה .זהות נשית .שילוב ואיזון בין
קריירה לבין חיים אישיים או משפחתיים.
מסר :לפעול מהבטן.
הפוך  :אימפולסיביות ,פעולה מתוך דחף לא נשלט ,התנהגות לא הגיונית .דמות אם מגוננת או מתערבת מדי.
קלף  – 4הקיסר
הישגים ממשיים בתחום המעשי והחומרי .עניינים הקשורים במקום העבודה או במקור ההכנסה .שליטה וסמכות .אדם
בעמדה בכירה .דמות אב מגן ומפרנס ,פטרון או נותן חסות .אסרטיביות וכוח רצון .ענייני צבא ומלחמה .ריסון ומשמעת
עצמית.
מסר :לגלות מנהיגות ואחריות.
הפוך :נטייה לריבים ולמלחמות ,אלימות ,ניסיון לפתור דברים בכוח .צורך להפגין גבריות קשוחה ,שתלטנות ורודנות.
קושי עם דמות אב סמכותית .הכחשה והסתרה של חולשות פנימיות.
קלף  – 5הכוהן
מורה ,מדריך או יועץ .עניינים הקשורים בדת או במוסדות של חינוך וידע .עיסוק בפילוסופיה או מומחיות בתחום אקדמי.
רפואה או פסיכולוגיה קונבנציונלית .פנייה לייעוץ או לטיפול של גורם מוסמך .דמות אב רוחני .הזדהות עם הממסד ועם
ערכים של ארגון או חברה .נישואין.
מסר :לכבד ידע והשכלה.
הפוך  :שמרנות ,הליכה בתלם .צביעות והתחסדות .ביורוקרטיה ,ממסד או ארגון דורסני .הפלייה לרעה של חריגים ומתן
פרס לצייתנים .גירושין.
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קלף  – 6המאוהב
התאהבות ,קשר רומנטי .תחילתה של מחויבות רגשית .בחירה בין השפעות מנוגדות ,למשל בין ההיגיון לרגש ,או בין
מחויבות לתבניות העבר לבין הצורך ללכת קדימה .נטיית הלב מתאימה לכוונת השמים .צעדים קטנים אך ממשיים
מסמנים את הכיוון שהשואל רוצה ללכת בו.
מסר :לבחור בדרך הלב.
הפוך  :תסבוכת רגשית .מערכת יחסים מורכבת שמעורבים בה כמה אנשים כמו משולש רומנטי ,או מצב של מתח בין
אם לבת זוג .התלבטות ,היסוסים .השפעות חיצוניות מבלבלות וסותרות.
קלף  – 7המרכבה
ניצחון או הישג מציבים את השואל בעמדה חזקה ומוגנת .שאפתנות ,מרץ ,רצון לנוע קדימה .הוקרה ציבורית וממסדית.
סמלים של כבוד ומעמד גבוה .גורמים בכירים או סיוע מלמעלה מאפשרים לשואל להשיג את מטרותיו.
מסר :להעז ולנצח.
הפוך  :חולשה פנימית מוסתרת מאחורי חזות בטוחה .יוהרה ,גאוותנות ,התנשאות .הגנות ומחסומים רגשיים .בלבול
בקשר למטרות האמתיות  ,האמצעים הם שקובעים את הדרך .תלות בגורמים חיצוניים .ניתוק מקרקע המציאות.
קלף  – 8הצדק
חוק וסדר ,ענייני צדק ומשפט .הכרעה הוגנת ומאוזנת .חוש מוסרי מפותח .גישה רציונלית וחשיבה הגיונית על-פי חוקים
ברורים ונורמות מקובלות .החלטה חותכת אחרי תקופה של התלבטות .מגע של חסד ואנושיות מעבר לשיקולים
אובייקטיביים.
מסר :לפעול בהיגיון ועל-פי החוקים.
הפוך  :התחשבנות קטנונית ,גישה שיפוטית וביקורתית ,רגשי אשמה .דיכוי עצמי או של אחרים .שכלתנות יתר ומחשבות
שליליות מונעות שינוי והתקדמות.
קלף  – 9הנזיר
מאמץ להגיע לחקר האמת .חיפוש רוחני .ריכוז והתמקדות במטרה .זהירות ,בחינה קפדנית של דברים .נזירות וסגפנות,
נכונות לוותר על הנאות רגעיות כדי למצוא משהו חשוב יותר .נאמנות לעקרונות ,עצמאות מחשבתית ,אמונה חזקה.
מסר :לחפש את הדבר המהותי.
הפוך  :אישיות סגורה ומתבודדת .קנאות רעיונית או דתית .חשדנות מופרזת .גישה ביקורתית שמחפשת פגמים.
תשוקות חבויות ומוכחשות.
קלף  – 10הגלגל
שינוי של עמדה או של נסיבות .אחרי ירידה תבוא עלייה .הימורים ,מזל שרירותי שיכול להתהפך .מחזורי החיים ,סגירה
של מעגלים .השתלבות בשגרה של חיי היומיום .פעולה מכנית ,מנגנון ,דבר שמתנהל מעצמו .רמז לגלגולים אחרים.
מסר :לקבל עליות וירידות בחיים.
הפוך  :ירידה אחרי תקופה של עלייה .סכנה אורבת למי שנמצא בשיא .תנועה במעגל בלי התקדמות אמתית .תנודות
במצב הרוח .היסחפות אחרי הנסיבות ,חוסר יכולת לקבוע את גורלך ולהשפיע עליו.
קלף  – 11הכוח
כוח ואומץ להתמודד עם קשיים .שליטה עצמית גמישה ומסתגלת ,ביטוי מבוקר של תשוקות ודחפים יצירתיים .שיתוף
פעולה בין גבוה ונמוך בנפש או במערכת חברתית .גיוס של משאבים פנימיים נותן לשואל עוצמה .נטילת סיכונים.
מסר :לשלוט בעצמך.
הפוך :צורך להחזיק דברים תחת שליטה גורם למתח תמידי ועלול להיכשל .חשיבה מנותקת שאינה מביאה בחשבון
רגש ,יצרים וגופניות .בעיה ביחסי סמכות ואחריות כשגורם חלש נמצא בעמדה חזקה מדי.
קלף  – 12התלוי
נקודת מבט ייחודית או אישיות חריגה שרואה את הדברים אחרת מהמקובל .הקרבה ,ויתור מרצון ,נכונות לסבול קשיים
למען מטרה נעלה .תקופה של התכנסות ובחינת דברים לעומקם .קבלה של המציאות והשלמה עמה גם אם היא שונה
ממה שציפינו.
מסר :לראות דברים מכיוון הפוך.
הפוך  :בידוד ,שיתוק .עמדה רגשית של קורבן .קושי ומצוקה ,אולי כעונש על מה שהשואל עשה או כהענשה עצמית.
ניסיון להיות נורמלי בכל מחיר והכחשת התכונות הייחודיות שלך .חיים במציאות פרטית שהיא פרי הדמיון.
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קלף 13
קץ של משהו שזמנו הגיע .שינוי חד שסוגר תקופה או תהליך .חיתוך של תלות בעבר או בדמויות סמכות דומיננטיות
כמו ההורים .ויתור על הטפל ושמירה על מה שחשוב באמת .משבר שנותן פרספקטיבה חדשה לחיים .התפרקות של
תבניות ישנות מאפשרת התחלה של משהו חדש.
מסר :לוותר על מה שנגמר.
הפוך  :קושי להסתגל לשינוי .תקופה של קשיים שמחייבת היערכות חדשה והסתפקות במועט ובהכרחי .התפרקות.
הבנה של אמת מכאיבה .לא מבשר מוות ,אבל יכול לציין התמודדות עם שכול ואובדן.
קלף  – 14מזג
פיוס ,פשרה ,הרגעה של מתחים .שילוב הרמוני של ניגודים .יכולת לעשות מה שנראה בלתי אפשרי .תהליך איטי של
זיקוק ושיפור .סבלנות ,התמדה ,הכנות ממושכות .עבודה על עצמך .עניינים הקשורים ברפואה הוליסטית או שיטות
גוף-נפש המדברות על זרימה פנימית ועל הרמוניה.
מסר :למצוא את דרך הביניים.
הפוך  :טחינת מים הלוך ושוב בלי לעשות צעד ממשי .קוצר רוח בגלל קצב איטי של אירועים .ניתוק רגשי ,ריחוק מאנשים
אחרים והתעסקות רק בעצמך.
קלף  – 15השטן
פרץ של יצירתיות .פרדוקסים וסתירות מתגלים על פני השטח .אירוניה ולעג למוסכמות .אנרכיה ושבירה של ההיגיון
המקובל .ביטוי משוחרר של תשוקות ,יצרים ודחפים .התגברות וצמיחה מתוך משבר אישי או טראומה ,אולי של דורות
קודמים במשפחה .מערכת יחסים יצרית וסוערת.
מסר :לתת ביטוי לתשוקה.
הפוך  :פיתוי ,משיכה לצד האפל והאסור .ניצול ,אגואיזם ,יחסי שליטה ושיעבוד  .דחף כפייתי לסיפוק גופני או מיני .פעולה
חסרת הי גיון שמכשילה את השואל .קושי להשתחרר מיחסים לא בריאים.
קלף  – 16המגדל
רעידת אדמה .שבירה של תבניות ומסגרות .יציאה לחופשי .תובנה ,הברקה פתאומית או פריצת דרך אחרי הכנה
ממושכת .מפגש מיני סוער .הצלחה בדברים פשוטים וצנועים .החוקים הישנים קרסו וכעת לא ברור מה אפשרי ומה לא.
הפיכת משבר להזדמנות צמיחה.
מסר :לחזור לקרקע המציאות.
הפוך  :הלם ,קריסה של תכניות או מבנים שסמכנו עליהם .נפילה מעמדה יציבה כביכול .בלגן ,בלבול ,קושי להבין מה
באמת קורה .גאווה והתנשאות מביאות כישלון.
קלף  – 17הכוכב
פתיחות ,פשטות ,חזרה לטבע .טוהר ותמימות ,כנות ואמירת אמת .יכולת לחשוף את עצמך ללא ניסיון לייפות ולהסתיר
פגמים .קבלה של הגוף והתשוקות .נדיבות .מזל משמים .תחושה אינטואיטיבית של הכוונה או אנרגיה מרובד גבוה.
מסר :לזרום ממקום נקי.
הפוך :נאיביות ,ראייה מוטעית של משאלות לב כמציאות .חשיפה מסוכנת לתקיפה אפשרית או ניצול לרעה .קושי להציב
גבולות לעצמך או לאחרים .פזרנות ובזבוז.
קלף  – 18הירח
רבדים רגשיים עמוקים שאולי קשורים בדמות האם והנשיות .תחושה של עולם מכושף ,חוויה שונה של המציאות.
שאיפה אל משהו בלתי מושג .השואל מגלה את עוצמותיו החבויות .השפעות של העבר הרחוק או עיסוק במה שהיה.
אוצר חבוי .עזרה לא צפויה ברגע הכי קשה.
מסר :לא לפחד לצלול לעומק.
הפוך  :תחושות עמומות ומטרידות .תקופה של התמודדות עם קשיים או עם רגשות בעייתיים .סכנה אורבת מתחת לפני
השטח .נסיגה .הדרך להתקדם אינה ברורה.
קלף  – 19השמש
אור וחמימות ,שפע וברכה שמגיעים מלמעלה .תחושה נעימה ,ריפוי נפשי או גופני .אמון הדדי ,שיתוף ,אחווה .מגע
אנושי .דמות אב אידיאלית .עניינים הקשורים בילדים או בילדותיות .הצבה מתונה וגמישה של גבולות.
מסר :למצוא שותפים מתאימים.
הפוך  :חיים במרחב מוגבל ,קושי להתמודד עם מציאות לא נעימה או מאתגרת .גישה או אישיות לא בוגרת ,תלות
באחרים .משהו חזק ואינטנסיבי מדי .דמות אב נעדר.
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קלף  – 20יום הדין
הארה ,התבהרות פתאומית ,הבנה חדשה .רגע קסום שבו השמים נפתחים .נקודת מפנה בתהליך ריפוי נפשי .תיקון
של כאבים ומצוקות ,במיוחד ממקור משפחתי .גילוי ,פרסום ,סודות נחשפים .לידה של תינוק או של משהו חדש .חיבור
בין התחום הנפשי והרוחני.
מסר :להתעורר למציאות גבוהה.
הפוך  :גילוי של משהו שהיא אמור להישאר חסוי .חוסר פרטיות .אמת לא נעימה יוצאת לאור .בעיות ביחסים בין הורים
לילדים .עודף של דרמטיות ,הרבה רעש ומהומה.
קלף  – 21העולם
השלמה של תהליכים .פעילות מאוזנת והישגים בתחומים שונים .קשר עם העולם הגדול ועם מקומות רחוקים .הרמוניה
והתאמה בין רבדים שונים .דברים מוצאים את מקומם הטבעי .היריון ,משהו חדש עומד להיוולד .ריקוד החיים .חזון של
שלמות.
מסר :הכול מושלם כפי שהוא.
הפוך  :חיים בתוך בועה ,קושי לשתף את העולם שלך עם אחרים .נתק בין התחושה הפנימית לבין החיים החיצוניים.
נרקיסיזם ,אגוצנטריות ,ראייה עצמית אידיאלית .חוסר יכולת לנוע קדימה.
השוטה
חופש ושחרור ממוסכמות ומהחוקים המקובלים .משהו או מישהו ייחודי ויוצא דופן .שמירה על אפשרויות פתוחות.
ספונטניות ,ויתור על שליטה ובקרה .אי -ודאות יצירתית ,תשומת לב לכאן ועכשיו .יציאה למסע.
מסר :להמשיך לנוע.
הפוך :קושי לבחור במסגרת קבועה ויציבה ולהתחייב אליה .אי-שקט .חוסר כיוון ,אובדן דרך .פעולה טיפשית .מוזרות,
תחושת דחייה מצד הסביבה החברתית .אי -יכולת לתכנן ולהביט קדימה .תנועה במעגל ללא התקדמות אמתית.

אס המטבעות
התחלה טובה בתחום החומרי .תחושה טובה בענייני כסף או הגוף .ראייה מעשית .גישה תועלתנית .חמדנות .משהו
בסיסי ולא מתוחכם.
הפוך :דומה.
 2מטבעות
דואליות .שתי אפשרויות או שני גורמים .שיתוף פעולה תוך שמירת מרחק .דרך מתפתלת ,להתקדם באופן מורכב ולא
ישיר .הכרה בהישג או קרדיט על יצירה.
הפוך :דומה.
 3מטבעות
תוצר .שותפות או ברית נושאת פירות מעשיים .תוצאות ראשונות של מיזם או מאמץ מכוון .צפי להתקדמות נוספת.
הפוך  :אכזבה .שותפות או מיזם אינם מניבים את הפירות שהיו צפויים.
 4מטבעות
יציבות .נכסים חומריים מוצקים .מסורת ,כבוד ומוניטין .אמינות שנבחנה לאורך זמן .מוסדות חברתיים מבוססים.
הפוך  :שמרנות ,היצמדות לתבניות מיושנות ולא רלוונטיות.
 5מטבעות
ע רעור .גורם חדש מופיע ומאתגר את היציבות של המבנים הקיימים .משהו חדש מעורר תשומת לב ,אבל גם התנגדות.
הפוך :דומה.
 6מטבעות
התרחבות .שפע של משאבים ודרכים פתוחות .פרספקטיבה חיובית ,הצלחה .איזון נכון בין יציבות ותנועה קדימה.
הפוך :דומה.
 7מטבעות
קבלה .משהו חדש מתקבל היטב במערכת קיימת .עזרה והגנה .להשתלב במערכת בלי לאבד את הייחודיות שלך.
הפוך  :חוסר עצמאות ,תלות בגורמים חיצוניים ,צורך להסתמך על תמיכה של אחרים.
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 8מטבעות
אחידות .מנגנון מכני שפועל לפי חוקים סטנדרטיים וצפויים .שיקולים מעשיים מוכיחים את יעילותם אבל חסר בהם מגע
אנושי .עבודה שגרתית .התקדמות אטית וסבלנית.
הפוך :דומה.
 9מטבעות
מוטיבציה .למצוא מקום בתוך מערכת קיימת ולנסות להתקדם ממנו .אמביציה .חשיבה עצמאית ויכולת התמדה יביאו
פירות בטווח הארוך.
הפוך :דומה.
 10מטבעות
שפע .פעילות נמרצת בעניינים מעשיים .הצל חה חומרית ומעשית .הרבה עניינים שקשורים בכסף .יש כאלה שמקבלים
יותר מאחרים.
הפוך :דומה.
נער המטבעות
יוזמה מעשית .משאבים לא מנוצלים נמצאים בהישג יד .הצלחה ממשית בצעדים ראשונים .בסיס מוצק להתקדמות
נוספת.
הפוך  :היסוסים ,חוסר במטרה ברורה .חשיבה במונחים של הישגי העבר מפריעה לנצל הזדמנויות בהווה.
אביר המטבעות
מניעים חומריים .תנועה לעבר מטרה מעשית .יוזמה יצירתית מנותבת לכיוון עסקי .שאיפות ברורות וממוקדות.
הפוך  :רדיפה מתמדת אחרי כסף או מטרה מעשית בלי להגיע למימוש .תשוקות ויצרים יכולים לגרום להפסד או
להחמצת הזדמנות רווחית.
מלכת המטבעות
נכסים ממשיים ,יציבות אישית וחומרית ,ראייה צלולה ומפוכחת .התנהלות ריאליסטית בפרספקטיבה של רווח והפסד.
הפוך  :שמרנות ,התנגדות לשינוי ,התעסקות רק בשמירה על הקיים ,ראייה חומרנית שאינה מסוגלת להתחשב בשיקולים
אחרים.
מלך המטבעות
יציבות וביטח ון ,מבט זהיר אך אופטימי .חיפוש הזדמנויות חדשות תוך שמירה על הישגי העבר ועל נכסים קיימים.
הפוך  :חוסר סיפוק ממה שכבר ישנו בידי השואל .התעלמות מצדדים חיוביים של המצב הקיים .זווית ראיה מוגבלת.
אס הגביעים
תחושות אהבה ופתיחות .התחלה של קשר זוגי ,ידידות קרובה או תקופה טובה בענייני רגש .שאיפה רומנטית למשהו
לא מושג .צמיחה רגשית ורוחנית.
הפוך  :צחיחות רגשית ,תחושת ריקנות .נטייה להימנע מאינטימיות .רגשות שליליים ,שברון לב.
 2גביעים
זוגיות .שותפות עם תחושה של חיבה ורגש פעיל .יחסים אישיים על בסיס של נורמות ומוסדות חברתיים ,כמו נישואין
או התקשרות בחוזה עסקי .התאהבות ,אבל עדיין לא ברור אם יהיה לה המשך בטווח הארוך.
הפוך  :משבר בחיי זוגיות ,אכזבה ממישהו שהיה קרוב אליך.
 3גביעים
לידה .משהו חדש מביא אור ושמחה .טיפול בילד או עניינים הקשורים ביחסי הורים וילד .מיזם משותף המבוסס על
רגשות קרבה ולא רק על אינטרסים.
הפוך  :בעיה ביחסים עם ההורים או עם ילד של השואל .קשר חזק בין שני אנשים משאיר מישהו שלישי בחוץ.
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 4גביעים
משפחה .קבוצת אנשים )משפחה ,שבט ,קהילה( עם עבר משותף ותחושת שייכות .מחויבות לקבוצה תוך ויתור על
אינטרסים אישיים.
הפוך  :בעיות ומתחים במשפחה או בקבוצת ההשתייכות .סביבה חברתית עם כללים נוקשים שאינה מאפשרת ביטוי
אישי.
 5גביעים
קשרים .פופולריות ,חיבור לאנשים מרובים .להיות מרכז תשומת הלב בקבוצה .הסתמכות על היכרות וקשרים חברתיים
או משפחתיים כדי לקדם את ענייניך או להתגבר על קשיים.
הפוך  :עיסוק יתר בשאלות של קשרים חברתיים ומקומך בקבוצה .השקעת אנרגיה רבה ביחסים עם אחרים על חשבון
תשומת לב לצרכים האישיים שלך .קשרים חברתיים שטחיים ומדומים במקום יחסים אמתיים.
 6גביעים
המשכיות .יחסים ארוכי טווח .מסורת משפחתית שעוברת מדור לדור .קשר אישי יציב וקבוע .תחושת ביטחון מתוך
חזרה על אותן תבניות שהוכיחו את עצמן בעבר.
הפוך  :מונוטוניות ,תחושה מעיקה של חזרה על אותן תבניות ללא חידוש .ליפול שוב ושוב לאותן מלכודות רגשיות.
 7גביעים
ייחודיות .אינד יבידואל שמוצא את המקום המתאים לו בתוך קבוצה .קשר עם אנשים בעמדות בכירות .תכונות אישיות
יוצאות דופן זוכות להערכה.
הפוך  :קושי להשתלב בקבוצה או בארגון .להיות למראית עין חלק מהכלל ,אבל מתוך תחושה פנימית של ניכור וזרות.
 8גביעים
מעורבות .קשר אישי בין שני אנשים שהם חברים באותה קבוצה או מסגרת .סביבה שמקדמת קשרים טובים בין אנשים.
חגיגה או אירוע משפחתי.
הפוך  :סביבה שמתערבת ומפריעה לקשר אישי .מעורבות יתר של המשפחה או הסביבה בעניינים אישיים או בחיי
זוגיות.
 9גביעים
תיאום .אנשים או מרכיבים שעובדים יחד בשיתוף פעולה ,כ ל אחד במקום המתאים לו .לקבל את התפקיד שנועד לך
במשפחה או בקבוצה חברתית .שמחה ,הגשמת משאלות.
הפוך  :מצב חברתי מבלבל ,קושי למקם את עצמך בסביבה עם דינמיקה מורכבת.
 10גביעים
מנהיגות .אדם בעל כישורים אישיים מפותחים זוכה להערכה ולמעמד גבוה .לקיחת אחריות על אנשים אחרים .שמירה
על עמדה בכירה.
הפוך :מנהיג שנפל מגדולתו ,או בדן של פופולריות .אכזבה מכפיות טובה של אנשים שעזרת להם בעבר.
נער הגביעים
צעדים ראשונים ומהוססים בקשר רומנטי .ביישנות .כוונות טובות מחפות על חוסר מודעות עצמית .מאמץ להבין את
טיבם של רגשותיך שלך.
הפוך  :עיסוק יתר ברגשות ובתהליכים פנימיים תוך איבוד קשר עם אנשים אחרים .רשלנות או הסתבכות בעניינים
מעשיים.
אביר הגביעים
מחווה רומנטית ,לתת את הלב ,חיזור אינטנסיבי .נכונות לעזור ולשרת .פתיחות ,כנות ,פשטות אנושית .בן זוג או מחזר
פוטנציאלי עשוי להופיע.
הפוך :רגשות שטחיים ולא יציבים .ראייה חיובית ואופטימית אבל לא מציאותית .הצגה של רגשות שטחיים או חסרי
כנות.
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מלכת הגביעים
עולם פנימי עשיר שמוסתר מהסביבה .שמירה והסתרה על סודות או משאבים יקרי ערך .רגשות חזקים שנשמרים תחת
שליטה.
הפוך :סגירות ,התגוננות וחשדנות .קושי להיפתח ולתת אמון באחרים בגלל ניסיון רע בעבר .רגשות מוסתרים מאחורי
ביקורת שכלתנית ועוקצת.
מלך הגביעים
בגרות רגשית ,אופטימיות ,יכולת להתגבר על פגיעות העבר ולהסתכל קדימה .פתיחות לניסיונות או לאנשים חדשים
מתוך מבט מפוכח וזהיר .אטימת האוזן לקולות לא רצויים מן העבר.
הפוך  :קושי להתגבר על מכה או פגיעה רגשית .מבט פסימי וציני בגלל אכזבה מהתנסויות שליליות בעבר.

אס המטות
תנופה יצירתית .מיניות פעילה .דחפים חזקים ,מרץ ואנרגיה .כוח החיים .התחלה של צמיחה .התפזרות לכיוונים שונים.
הפוך  :חוסר באנרגיה ,צמצום וריסון ,מיניות מדוכאת ,חסימה יצירתית.
 2מטות
צומת .אפשרויות או כיוונים שונים שאפשר לבחור מבניהם .לכל אחת מהדרכים יש יתרונות .מפגש לזמן קצר עם מישהו
שהולך בדרך שלו .חסימת קו התקדמות של יריב.
הפוך :דומה.
 3מטות
כיוון .תנועה קדימה אחרי רגע של היסוס .מציאת דרך ביניים בין שתי אפשרויות שונות .כדאי לשמור על ניטרליות בין
שני צדדים מתנגשים.
הפוך :דומה.
 4מטות
עצירה .מנוחה כדי להתכונן להתקדמות נוספת .מצב מתוח בטווח הקצר ,אבל עם אפשרויות טובות לאחר זמן .תזוזה
כעת אינה טובה לאף אחד.
הפוך :דומה.
 5מטות
התגברות .ניצחון על יריב חל ש או התנגדות לא משמעותית .שבירה של שיווי משקל .התמקדות במטרה הראשית.
יוזמה שתביא למהלך מנצח.
הפוך :עם הצד המכסה של המטה המרכזי כלפי מטה – כניסה לתוך מצב סבוך ,איבוד של יתרון.
 6מטות
שיתוף פעולה .ברית זמנית בין שני גורמים שלכל אחד מהם מטרות משלו ,אבל כרגע יש להם אינטרסים משותפים.
הצלחה וצמיחה .תנאים נוחים מאפשרים פינוק ומותרות.
הפוך :עם הפרח המקושט למטה – רדיפה מופרזת אחרי מותרות .צורך לשבור ברית של יריבים.
 7מטות
מאבק .מישהו שנלחם מול יריבים רבים בבת אחת .עקשנות והתמדה ,לדעת לעמוד על שלך למרות הקשיים .קרב
מאתגר שהתוצאה שלו אינה צפויה מראש.
הפוך :דומה.
 8מטות
סידור .אפשר להתקדם רק כששומרים על החוקים והכללים .צורך לארגן דברים בסדר ובתבנית כדי לא ללכת לאיבוד
ביניהם .תסבוכת ,מבוך שקשה למצוא בו את הדרך הנכונה .מחסום דרכים.
הפוך :דומה.
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 9מטות
הפרעה .קשיים והת נגדויות חזקים מכדי שיהיה אפשר להתגבר עליהם במהלך ישיר .ויתור על שאיפות כדי להימנע
מהתנגשות עם אחרים .להתחיל מחדש אחרי תקופה בעייתית.
הפוך :דומה.
 10מטות
נאמנות .שותפות או ברית מחזיקה מעמד ומתגברת על קשיים בלי להתפרק .כוונות טהורות ויכולת התמדה מביאות
הצלחה .שמירה על עקרונותיך למרות הקשיים תשתלם בטווח הארוך.
הפוך :דומה.
נער המטות
דחף יצירתי שעדיין זקוק לעיבוד נוסף .שמירת מרחק בטוח מהאירועים והתבוננות בהם מתוך עמדה מוגנת.
הפוך  :משימה כבדה מדי לכוחותיו של השואל כעת .תשוקות ודחפים שהשואל מתקשה לשלוט בהם .יחס לא בוגר
למיניות.
אביר המטות
שינוי כיוון ,הליכה בעקבות התשוקות והדחפים .עצירה זמנית ,אבל יש רצון ומשאבים להתקדם שוב בהמשך.
הפוך  :התעסקות מופרזת בסיפוק תשוקות אישיות .קושי להגדיר מטרות לטווח הארוך .כניעה לפיתוי.
מלכת המטות
דמות נשית עם אישיות חזקה .דבר ים שקשורים במזון ואכילה .דיבור רך ופייסני שמאחוריו יכולת לאיים ולהפעיל כוח.
עמדה בטוחה ומוגנת היטב בזכות הנכונות להיאבק בכל רגע.
הפוך  :הפחדה ,איום .שימוש במיניות ככלי שליטה להשגת מטרות .בעיות עם דמות אם חזקה .פחד מכוח נשי.
מלך המטות
גישה בוגרת לענייני תשו קות ומיניות .יצירתיות מרוסנת .לדרבן את עצמך לעשות צעד קדימה .להשקיע את המשאבים
הקיימים ביוזמות חדשות במקום לשבת וליהנות מהם כעת.
הפוך  :דחף להכשלה עצמית שעולה בכל פעם שנוצרת הזדמנות להתקדם .היסוס ,קונפליקטים פנימיים ,נטייה להפוך
דברים לכבדים ומסובכים מדי.
אס החרבות
יוזמה מתוכננת .רציונליות ,החלטה על-פי ההי גיון ,חשיבה בהירה וממוקדת .החלטה חותכת .נכונות להילחם.
שאפתנות ,תחרותיות .ניצחון שפירותיו יציבים לטווח הארוך.
הפוך :הי גיון קר וחסר אנושיות ,מחשבות מוטעות ושליליות ,מחשבות שווא ואשליות ,פגיעה עצמית או היפגעות
מאחרים.
 2חרבות
גבולות .מרחב מוגדר שמגן ומאפשר צמיחה .ניצול מיטבי של אפשרויות המצב הקיים .הגדרות ברורות מונעות בלבול.
הכנה להתקדמות עתידית .ראייה ברורה שמקיפה את מכלול ההיבטים של המצב.
הפוך :דומה.
 3חרבות
ניצחון .התגברות על התנגדות חלשה .לחתוך דרך ההיסוסים והבלבול ולהתקדם בכיוון מסוים .גורם שלישי מתערב
ומנצח שני צדדים שנחלשו בגלל מאבק ביניהם.
הפוך :כישלון ,הפסד ליריב חלש ממך .ניסיון לא מוצלח לעשות צעד מכריע.
 4חרבות
חסימה .השואל מוצא עצמו במרחב מוגבל להתפתחות או לתמרון .ניסיון להתקדם מול אילוצים וחסמים אינו מצליח
כעת .יש אפשרות לנוע קדימה מאוחר יותר כשהחסימות הקיימות ייחלשו.
הפוך :דומה.

עמ' 12

CBD Tarot de Marseille

www.cbdtarot.com/heb

 5חרבות
פריצה .תנופה קדימה שמתגברת על מחסומים ומגבלות .שמירה על אופטימיות ומורל גבוה למרות הקשיים .לעשות
דברים בדרך שלך.
הפוך :ני סיון כושל לשנות את המצב הקיים .עקשנות שאינה מובילה לשום מקום .אי-אפשר להתגבר כעת על גורמים
מגבילים .פלישה ,משהו מבחוץ פורץ את הגבולות המגנים על השואל.
 6חרבות
הסתגלות .לקבל את המגבלות הקיימות ולהתאים את עצמך אליהן .כבוד לסדר הקיים .דרושה פשרה כדי להפיק את
המיטב מהתנאים הקיימים.
הפוך :כניעה ,או בדן מוטיבציה ,ויתור על השאיפה לשנות דברים.
 7חרבות
מיקוד .כוח רצון .יכולת להתרכז במטרה ולגלות נחישות בדרך אליה .נכונות לעשות צעדים נחוצים גם כאשר הדבר
כרוך במחיר משמעותי .ניצחון במאבק שהכוחות בו שקולים.
הפוך :ראייה צרה וחד-ממדית מחמיצה היבטים חשובים של המצב .השקעה של מאמצים ומשאבים במטרה אבודה.
 8חרבות
הגנות .ני סיון להקיף את עצמך בשריון מקנה תחושת ביטחון אבל גם מגביל את יכולת התנועה .מנגנוני הגנה
פסיכולוגיים ,צורך להיות בשליטה מלאה .תחושת מחנק במרחב חסום .אוצר שמור ומוגן היטב .קבלת רשות להיכנס
לתחומו של מישהו אחר.
הפוך :דומה.
 9חרבות
אומץ .ניצחון במאבק מול יריב חזק יותר .התגברות על קשיים ויציאה ממצב סבוך ובעייתי .כוונות טהורות .שימוש יעיל
באמצעים לא מושלמים.
הפוך  :מפלה מול יריב חזק יותר .רשלנות ,הכנות לא מספיקות להתמודדות.
 10חרבות
התשה .מצב מסובך עם הרבה שיקולים ואינטרסים מנוגדים .מאבק ממושך ללא הכרעה ברורה .צורך למצוא בן ברית
שיעזור לתקוף את הבעיה מכיוון אחר.
הפוך  :קיפאון ,הסתבכות ,אין אפשרות לזוז כעת .תחושה שאתה מותקף מכיוונים שונים .מפלה כואבת ומשפילה.
נער החרבות
הכנה לאתגר או מאבק עתידי .ניסיון למצוא פשרה בין קול ההיגיון ובין דחפים ותשוקות חזקות .השואל מהסס להפעיל
את מלוא עוצמתו.
הפוך  :בלבול ,מחשבות שליליות ומעכבות ,הכשלה עצמית .נזק בגלל שימוש רשלני באמצעים שעומדים לרשות השואל
או הפנייה שלהם לכיוון לא נכון.
אביר החרבות
יש אנרגיה ומשאבים כדי ל התקדם ,אבל עדיין לא נמצא הכיוון הנכון .ריחוף מעל האילוצים והמכשולים של קרקע
המציאות .יש נחישות ויכולת התמדה ,אבל כדאי להקשיב גם לקול הספקני.
הפוך :ני סיון לכפות רעיונות לא נכונים על המציאות .התעקשות על כיוון מוטעה .איבוד קשר עם המציאות.
מלכת החרבות
עמדה מו גנת ובטוחה ,שמירה קפדנית ובלתי מתפשרת על הטריטוריה שלך .הכנה של משהו שעדיין אי-אפשר לחשוף.
הפוך  :קשיחות מתגוננת ,חשדנות ורעיונות מקובעים מונעים התקדמות ואינם מאפשרים ליצור קשרים חדשים.
מלך החרבות
החלטה נחושה לחתוך את העבר ,כוח רצון חזק .תחושה שיש לך כלים מתאימים להתמודד עם אי-ודאות .חוכמה
ובגרות מחשבתית.
הפוך  :לב חצוי ,צורך להתנתק ממשהו שעדיין מרגישים מחוברים אליו .ניסיון לא מוצלח להימנע מאי-ודאות באמצעות
עודף חישובים ותחכום.
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הקלף הלבן
חפיסת  CBD Tarot de Marseilleכוללת עוד שני קלפים :קלף לוגו עם פרטי החפיסה וקלף לבן עם מסגרת ריקה.
הקלף הלבן אינו חלק מהחפיסה המסורתית ,ואתם מוזמנים לשחק ולמצוא דרכים יצירתיות להשתמש בו.
כמה רעיונות:
אפשר להפריד את הקלף הלבן מהחפיסה ולהשתמש בו כאמצעי ריכוז והרפיה לפני הקריאה ,ואולי גם אחריה.
לשם כך כדאי למקד את המבט במרכז הקלף ולא להזיז אותו כמה דקות .שימו לב לצורות ,לצבעים ולתחושות שצפים
בתודעה .מה הם אומרים על נושא הקריאה?
אפשר גם להכניס את הקלף הלבן לחפיסה ולערבב אותו יחד עם שאר הקלפים .אם הוא יוצא בפריסה ,הדבר יכול
לציין שאתם מקבלים "קארט בלאנש"  -ה כל פתוח ואפשרי ,המשאלות שלכם לגיטימיות ויכולות להתממש .במקרה כזה
אתם יכולים לבחור באופן מודע קלף אחר ולכסות בו את הקלף הלבן .הקלף הזה ,יחד עם הקלפים האחרים סביבו,
מייצגים מצב שבו אתם מקבלים את מה שביקשתם .האם אתם בטוחים שזה באמת מה שאתם רוצים?
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