טוראט יפלקב האירקל ךירדמה  -םיובלדנמ איגש

מלכת הגביעים
ההרפתקנית

מסר מרכזי :אנו מונעים על ידי הדחף להבין את העולם ונאמנים 
לעצמנו באופן מוחלט .אנו מקבלים שינויים ומוכנים לקחת סיכונים.
ברגע שנבצע החלטה ,נלך איתה עד הסוף.
תיקון :אנו צריכים ללמוד להתנהל בדומה למלכת המטבעות :להכניס
יציבות ופשטות לחיינו ,לא לסבך דברים ולא "לחיות על הקצה".
זיקה :פסיכולוגיה ,מיניות ,שינויים ,מוות ולידה.
מיקום שלילי :חוסר יציבות ,בעיות סביב מיניות :עודף מיניות,
מיניות בעבודה ,התנהלות מופקרת ,בגידות ,התמכרויות,
אובססיביות ,נקמה.
תמצית הקלף :קלף מלכת הגביעים מייצג הלך רוח בו אנו חושבים 
במושגים של שחור ולבן .כל מה שאנו עושים ,אנו עושים עד הסוף .יש לנו נטייה להקצין את
האירועים בחיינו בכל תחום החל מקריירה ועבודה ועד לזוגיות ולמיניות.ל
   זהו קלף הקורא לנו לעשות שינוי ,להתמסר וללכת עד הסוף .המסר של הקלף הוא לא לפחד 
משינויים ,גם אם הם דורשים להרוס את הקיים לטובת בניית החדש .עם זאת ,עלינו לקחת
בחשבון את הנטייה שלנו לסבך דברים ,ולבדוק שאנו לא עושים את השינוי מתוך בריחה
והתחמקות ,כי אם מתוך הבנה מלאה של המצב בו אנו נמצאים.
תכונות שמקדמות את נושא השאלה :אינטואיציה חזקה ,רצון חזק ,מיניות מפותחת ,עזרה
לחלש ,קבלת עזרה רגשית.
תכונות שעלולות לעכב נושא השאלה :קנאה ,אובססיביות ,נקמנות ,התעסקות מוגזמת
בפצעים ,דרמת יתר ביחסים.

קריירה והגשמה עצמית

זוגיות ויחסים
תומך אנו יודעים למשוך את הצד השני,
מיניים מאד ,יודעים לתת עצמנו עד 
הסוף ,מקשיבים ואכפתיים.

תומך אנו בעלי אינטואיציה טובה ,עובדים 
היטב עם אנשים ,משקיעים את כל 
כולנו.

חוסם אנו הפכפכים ונוטים למצבים 
קיצוניים ,לא נותנים הזדמנות שנייה.

חוסם אנחנו לא יציבים בהתנהלות שלנו,
נוטים לשבור את החוקים ,לוקחים 
סיכונים מיותרים.

לובשי  המסכה של  מזל עקרב הם אנשים מיוחדים שמחוברים לרצון שלהם ,הם אינם 
פוחדים לקחת סיכונים ולחיות על הקצה .הם הולכים עד הסוף בכל תחום ,וחייהם מוקדשים 
למציאת האמת ולהבנת החיים.
אחת התכונות המרכזיות של לובשי מסיכה זו היא השאיפה לחתור אל האמת ולהבין את
מקור  הסוגיות העומדות בפניהם ,לכן הם יחפשו את הנסתר בכל דבר .הם  "יחפרו" ולא 
ישקטו עד שימצאו את האמת החבויה .זו הסיבה שבגללה נמצא אותם נמשכים לתחומים 
ולמקצועות שיעזרו להם להבין את היקום ואת טבע האדם :מיסטיקה ,פסיכולוגיה,
קרימינולוגיה ,התפתחות אישית וכדומה .יש להם אינטואיציה בריאה בכל הקשור לאנשים 
והם יודעים לנתח מצבים היטב .ניתן לראות זאת בעיניהם ובמבטם החודר.
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רצחה יפלק

הטוטאליות של לובש המסכה באה לידי ביטוי בכל תחום :בחברות ,באהבה ובנתינה.
גם כשהוא שונא ,הוא שונא בעוצמה ,לכן לא מומלץ להיות "על הכוונת שלו" ,שכן הוא לא 
ינוח עד אשר ינקום את נקמתו.
לובש מסיכה זו חושב במושגים של שחור ולבן .פעמים רבות הוא מוכן להרוס מסגרת
כדי לבנותה מחדש באופן בריא וחזק יותר .בדרך כלל קשה לסביבה להבין אותו ,שכן הוא 
מסתורי ופועל בדרכים לא שגרתיות .הוא מאוד נאמן לדרכו ופועל על פיה במסירות ,גם 
אם הדבר מזיק לו .יש סיפור הממחיש זאת היטב והוא הסיפור על העקרב שמבקש לעלות
על גבו של הצב כדי לעבור את הנהר :העקרב הבטיח כי למרות חששותיו של הצב ,לא 
יעקוץ אותו ,שכן ברור שאם יעשה כך שניהם יטבעו וימותו .הצב הסכים ,אולם למרות זאת
באמצע הדרך העקרב עקץ את הצב .לפני ששניהם טבעו שאל אותו הצב" :מדוע עשית
זאת? הרי שנינו נמות עכשיו" .העקרב ענה את התשובה האפשרית היחידה" :אני יודע ,אך 
אין לי מה לעשות ,זה הטבע שלי”.
כשלובש מסיכה זו לא מוריד אותה בזמן ,אנו נפגוש אדם חשדן שנוטה לסבך את הדברים.
מכיוון שהוא טוטאלי ולעתים קיצוני ,הוא  עלול להגיע לתהומות עמוקים וחשוכים .הוא 
חווה את החיים בעוצמות גבוהות ,בעיקר בכל הנוגע למאבקים במערכות יחסים .הוא מונע
כאמור מהצורך בגילוי האמת ,גם במחיר של שברים בלתי ניתנים לאיחוי .מתוך החיפוש 
אחר  חוויות עצמתיות ועקב  המשיכה אל  החלק  האפל שבנפשו ,הוא  עלול לפתח נטייה
להתמכרויות לאלכוהול או לסמים .כאמור ,אין חוויה שהוא לא לוקח לקצה ,ובמקרה של 
התמכרות הדבר כרוך בסכנת חיים.
התכונה הבולטת ביותר של לובש מסיכה זו היא המיניות שלו .אפשר להגיד שיש סביבו 
מעין "הילה מינית" .זהו אחד התחומים בהם הוא חווה הצלחה גדולה ,שם הוא מבטא את
עוצמתו הרגשית וחווה את תחושת הכוח לה הוא זקוק .על כן ,פעמים רבות מלכת הגביעים 
תייצג אנרגיה של מתח מיני .לובש מסכה זו מודע היטב למתח המיני שהוא מייצר ומנצל 
אותו לטובתו.
משימת חייה של מלכת הגביעים היא – זוגיות .היא מודעת לעובדה שהתפתחותה תלויה
באחר ,ולמרות שאין הדבר נוח עבורה ,היא מוכנה לעשות את העבודה הנדרשת כדי לצלוח
את האתגר .היא לא מתכוונת להיחשף ולהתמסר לבן הזוג במהרה ,על כן היא מפעילה עליו 
טקטיקות פסיכולוגיות שגורמות לו להיחשף ,להיקשר ולהתאהב עד מעל הראש .כך ,לאחר 
מבחנים רבים ,היא מוודאת שבן הזוג חזק ונוכח מספיק כדי לצלול לעומק האינטימיות
אליה היא שואפת ,ושם תוכל גם היא להתפרק מנשקה ולחשוף את פצעי ילדותה.

פספוס הזדמנות

אחד הפרדוקסים המעניינים במלכת הגביעים או במזל עקרב אותו היא מייצגת הוא הצורך 
בשינויים עמוקים ,תמידיים ומהותיים מחד ,לצד העקשנות להמשיך לנבור בקיים מאידך.
קשה לאבחן מהי  נקודת השבירה של מלכת הגביעים ,הנקודה בה היא מרימה ידיים 
ומתמסרת לטרנספורמציה .לעתים מדובר בתקופות ממושכות של תקיעות רגשית הכרוכה
באובססיביות ובניתוחים מנטליים עד כדי זוב דם .לכן ,התפקיד שלנו כקוראים הוא לא 
לדחוק בשואל אלא לשקף לו את מצבו .התעקשות להישאר במצב תקוע היא בחירה וחשוב 
שהשואל יכיר בכך .לקיחת אחריות על מצבו תעזור לו לנצל הזדמנויות ,גם אם הן אינן
מושלמות ולא מותאמות למצב רוחו הנוכחי.

מלכת המטבעות (מזל שור) ומלכת הגביעים (מזל עקרב) יושבות זו מול זו וצריכות ללמוד
האחת מרעותה .מלכת המטבעות צריכה ללמוד ממלכת הגביעים להפסיק "ללכת על בטוח”,
שכן לא יזיק לה להכניס שינויים ודינאמיקה לחייה .מלכת הגביעים צריכה ללמוד ממלכת
המטבעות להיות פשוטה יותר ולא לסבך כל דבר.
הערות ,מה מלכת הגביעים מעוררת בכם ,איזה אדם ,דמות או סצנה מסרט מזכירים לכם את הקלף:
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