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מיזוג
צריך רק להאמין

מסר מרכזי:מחוקסמהסקוםמאו הסםמשא ונהמהסאמ קוהמהשפע.מעלסנומ
לההגבהמעלמהיפקנוה,מלהא סןמבסרולהנומולפעול.מהקמרךמנעשהמאהמ

השסנוס,מנ דגמבסןמהחו סםמשונסם,מנגשהמעלמפעהסםמונצלסח.
נטיית השואל:מלהא סןמשהרולמאפשהסמולפעולמרזסמלקזםמאהמנושאמ

השאלה.
זיקה:מחהונה,משוהפוה,מבעסוהמשנפההוהמ אלסהן.

מיקום שלילי:מחויהמסרולהמלהחלסט,מפחזמלהסרשל,מפיס סוה,מ
חויהמשלסטה,מהשלנוה,מחויהמאסדוןמ)סצסאהמ אסדון(,מלההמלאחהסםמ

לפעולמבש נו,מלפהחמהלוהמבאחהסם.

קריירה והגשמה עצמיתזוגיות ויחסים

ההגבהוהמעלמ רשולסם,מאהבה,מתומך
א ונהמבצזמהשנס,מקסזוםמשלמ עהרהמ
הסחיסםמלשלבמהבא,מ סנסוהמטובה.

קסזום,מנרונוהמלפעולמל עןמה טהה,מתומך
ההגבהוהמעלמקשססםמו צסאהמ

פההונוהמלקשססם,מהשגהמ טהוה.

חויהמא ונהמבפוטנצסאלמשלמקשהמחוסם
קססםמאומעהסזס,מחששמ פעהסםמבלהסמ

נסהנסםמלגסשוה.

סצסאהמ אסדון,מחויהמבסטחוןמעצ ס,מחוסם
החושהמשה שס המקשהמ זסמ

ושה טההמאסנהמ ושגה.

קססםמ השפעמ רסמ לו זסםמ אנומ ובשפע.מ בא ונהמ העויקמ שסעוהמ עובהסםמ אנומ ה סדוגמ בקלףמ
ברלמ קום,מורלמשעלסנומלעשוהמהואמל שוךמאוהומאלמחססנו.מהשאלהמהסאמאסךמעושסםמדאה,מ

וההשובהמהסאמ–מא ונה.

מהי האמונה
הסקוםמהואמ קוהמשופעמשלמאנהגסהמהנסהנהמלרלמהבהואסם.מהשפעמקססםמוד סןמעבוהמרולם,מאךמ
לאמרולםמדורסםמלקבלו.מהסקוםמהואמיפקמאנהגסהמעצוםמ  זסם,מה יוגלמלהדסןמאהמרלמהחו סמ
חססנומבשפעמשלמאנהגסה,מאבלמהההלסךמלאמסקההמ עצ ו,מוהקמאלומש שרסלסםמלסטולמלעצ םמ
אהמהאנהגסוהמהנחוצוהמלהם,מדורסםמבשפע.מהא ונהמהסאמהסרולהמשלנומל שוךמ הסקוםמאהמ
רשאנומ הסוולזנו.מ עםמ קסבלנומ אוההמ הגזולהמ ה הנהמ דומ דקוקסם.מ אנומ האנהגסהמשלהמ אוההמ
לאמ א סנסם,מאומלסההמזסוק,מ“רשאנומ א סנסםמשלא”,מדהמאו המשהפיקנומל שוךמאנהגסהמ
 הסקום,מושההלסךמהנהסנהמוהקבלהמנבלם.מבשלבמדה,מבזו המלהרנסהמחסירון,מהרולמהלוסמ
בר והמהאנהגסהמשצבהנו,מוהשאלהמשעולהמהסא:מהאםמסשמזסמאנהגסהמב אגהסםמשלנומרזסמ

לההקזם,מלההחזשמול שוךמאלסנומאהמהא צעסםמהזהושסםמלנומ הסקום.מ
אםמאנחנומהולרסםמלהאסוןמעבוזה,מל של,מו א סנסםמשאסןמלנומיסרוסמא הסמלההקבל,מדהמ
סיהזהומ עצ ם,מ רסווןמ ססהרןמשהזבהסםמ אנהגסה”.מ לקבלמ הוצהמ “אסננסמ לסקום:מ לו המ ר ומ
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עלסנומ “אדלה”,מ האנהגסהמ אםמ אבלמ עוזמ לא,מ ההעיוקה(מ )בהחוםמ שלנומ האנהגסהמ ש אגהמ
“לחזשמאהמה לאס”;מלהצסהמ חזשמאהמהא ונה,מלחזשמאהמהדהםמהאנהגטסמולסטולמאהמהרוחמ

שאנומדקוקסםמלומ הסקום.
סשנהמבזסחהמעלמקסבוצנסקמשנויעמלסהושלסםמרזסמלפגושמשהמחשוב,מולאמ וצאמחנססה.מרלמ
החנסונסםמ לאסם,מוהוךמד ןמקצהמהואמעלולמלהח סץמאהמההדז נוהמלהספגשמעםמהשה.מבצעזמ
שלמססאושמהואמ הסםמאהמהאשומלש ססםמונושאמהפסלהמאלמהבוהא.מהואמ החססבמלהנסחמהפסלסןמ
ולש והמאהמהשבהמאםמסקבלמאהמעדההמהרוחמהעלסון.מבהגעמש והסזמהקסבוצנסקמאהמהאשומ
הואמהואהמש  שמלצזומההפנהמ קוםמחנססה,מהואמ הסםמאהמהאשומשובמואו ה:מ“דהמביזה,מ

היהזההסמלבז”!
א ה,מהואמהיהזהמ“לבז”.מאךמללאמא ונהמבאפשהוהמוהצהההמעלמהנרונוהמלקבלמאהמהזבהמ
שבומחשקהמנפשו,מהואמלאמהסהמ יהזהמרנהאה.מלהבעהמהא ונהמרוחמהבמלסצוהמול  שמאהמ

חדוננומולהבסאמאוהנומל חודמחפצנו,מלפע סםמבןמהגע.

מה מייצג המלאך בקלף
בומ ה קוםמ בסןמ הפועלהמ גסשוהמ סחסזהמ הםמ שה לארסםמ לו ה,מ אפשהמ ההסאולוגסהמ בה המ
 יהסס המהא ונהמהפנס סהמלבסןמהבהסאה.מאנסמ נסחמש עטסםמ א סנסםמשהנחהמסזססםמ עלמ
גופומשלמאזםמחולה,מהגהוםמלהספוסמיפונטאנסמו סזס.מאבלמאםמבאוהחמפלאמהסהמ ופסעמלצסזנומ
 לאךמואו ה:מ“דהמביזה,מאנסמראן,משסםמאהמסזסךמ עלמהחולהמוהואמססהפא”,מאנומנא סןמשנורלמ

להפאמאוהומ  חלהו.
מ זועמאפשהסמהזבה?מה לאךמאסנומדהמש בצעמאהמ לארהמההספוס,מהואמהקמעודהמלא ונהמ
שלנומלניוקמל קוםמגבוהמסוהה,מו יססעמלנומלההחבהמל קוםמש  נומנסהןמ“להוהסזמאוה”מאשהמ

סאפשהמלהספוסמלהההחש.
אלאמשאסןמדהמפשוטמרלמרך.מבשבסלמלהסוהמ יוגלסםמלההחבהמאלמהשפע,מעלסנומלהדזרךמ
ודהומיוזהמשלמהאלרס סה.מה לאךמהנ צאמבקלףמ ססצגמאהמהטוההמואהמהשל והמשבדרוהםמ
נסהןמלהגסעמאלמה סשוהסםמהגבוהסםמשלמהסקום.מה לאךמקהובמאלמהאלוהוהמלאמבגללמרנפסו,מ
אלאמבגללמהסוהומטהוהמו דורך.מררלמשנהסהמטהוהסםמסוהה,מרךמנורלמלהגסעמלהבזסםמגבוהסםמ

סוההמול שוךמאלמחססנומשפעמגזולמסוהה.
אהמ לאמ ד ןמ להדזרך.מהטוההמ הסרולהמשלנומ וההוצאהמשלמ הבסטוסמ הואמ ההזהמה לארסמ
ה לארסםמאלסנו,מאלאמ ענסקמלנומעצ נומאסרוסוהמ לארסוהמו אפשהמלנומ“לעלוהמל עלה”מ
ולבקשמ הבהסאהמאהמאשהמאנחנומדקוקסםמלו.מהשסעוהמשעובהמהצועזמבזהךמהשוטהמבקלףמ
דה,מלאמעויקמהקמבשפעמובא ונה,מאםמרך,מאלאמגםמבסרולהמובצוהךמלהסוהמטהוהסםמונקססם.

ומהם בעצם ניקיון וטוהר? 
העסוןמהאלרס סהמסעדוהמלנומלהבהסהמאהמה ושגסםמהללו:מהאלרס סהמההלנסיטסהמטוענהמשרלמ
ור ההמ לשל והמ שואפהמ ל של,מ העופהה,מ שגםמ הסאמ ההנחהמ לשל וה.מ שואףמ בטבעמ זבהמ
הופרוהמ ארןמ ה הרוהמ האז המ שב ע קסמ הסאמ ההסאוהסהמ לדהב.מ –מ נשגבהמ ל הרהמ להפוךמ
ל ושל וה,מאךמרזסמשהההלסךמסההחשמעלמפנסמהאז ה,מסשמלדרךמאוהןמולעדוהמלהןמ“להש סז”מ

אהמההרונוהמהפגו והמוהנחוהוהמהקסס והמבהן,מרזסמשסא צומהקמאהמהאסרוסוהמהטהוהוה.
ה לאךמבצסוהמשעלמגבסמהקלף,מאסנומדרהמואסנומנקבה,מרךמהואמ צוסהמבקלפסםמשלמהססזהמ
ברלמאופן.מהואמלאמזוהךמעלמהאז המולאמב סם.מהחו המלאמזבקמבו,מהואמטהוה,מנקס,מורךמ
בזסוקמאנומצהסרסםמלנהלמאהמחססנו.מחססנומצהסרסםמלהסוהמטהוהסם,מופסהושמהזבהמהואמשאיוהמ
עצלוהמ אגו,מ ר ומ שלסלססםמ וההגלסםמ הרונוהמ בנו:מ לזבוקמ “נחוהסם”מ לאל נטסםמ לההמ לנומ
ורעיסםמאסנםמצהסרסםמלהסוהמבנסמהלווסהמשלנו.מלסצוהמאלרס סה,מ ש ע,מלהפוךמאהמחססמהסוםמ
סוםמלהוח,מלפסרךמאסןמיסבהמשהעבוזהמהסו סו סהמשלנומלאמההפוךמלהסוהמ לארהמהוחנסה.מ
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אנחנומבהחלטמסרולסםמלההפהחמהוחנסהמזווקאמבדרוהמ קוםמהעבוזה.מרסצזמנעשהמדאה?מ
פשוטמלאמנאפשהמלהרונוהמר ומאגו,משלסלסוהמועצלוהמלהסוהמחלקמ שגההמהעבוזהמשלנו.מ
העבוזהמההפוךמלרלסמזהרומאנומ א נסםמו דררסםמאהמההוזעה,מוררלמשנדרךמאהמעצ נומסוההמ

–מרךמנורלמל שוךמסוההמשפעמאלמחססנו.

קלף המיזוג בקריאה
קלףמה סדוגמהואמקלףמשלמשפעמה האהמרסמאנומ יוגלסםמל דגמבסןמהחו סם,מהעסונוהמובנסמ
אזם.מאנומסרולסםמלהפוךמעופההמלדהבמבחססנומהאסשססםמאומה קצועססם.מאנומסרולסםמלסטולמאהמ
הנהחמה האסםמ רלמהחוםמבזסוקמב סזהמה האס ה,מלהפעסלמאהמה א ץמה סנס אלסמהזהושמ

ולסצוהמזבהמחזשמושונה,משסורסחמשהשלםמגזולמ יךמחלקסו.
קלףמה סדוגמעויקמבפוטנצסאלמהאסשסמשלנומו האהמרסמסשמלנומאהמהרוחמלעשוהמאהמהשסנוס,מ
ל דגמבסןמהחו סםמשונסםמבחססנומולהגסעמלהצלחהמברלמהחום.מ רסווןמשחהונהמהסאמה סדוגמ

האולטס טסבסמבסןמשנסמאנשסם,מהקלףמעשוסמלססצגמאהמבהסהמהנסשואסן.
קלףמה סדוגמהואמקלףמשלמא ונה.מעלסנומהקמלהא סןמ–מוהרולמסיהזה.מול המאנומצהסרסםמ
“הק”מלהא סן?מרסווןמשרלמשאהמההרונוהמרבהמבהשוהנו.מאנומסרולסםמלעשוהמהרול:מסשמלנומאהמ

רלמהרסשוהסםמוהא צעסם.
דומ לאמ חסובססם?מ ולשנןמ שפטסםמ ה האהמ לע וזמ ולמ הא ונה?מ אהמ ל  שמ רסצזמ אבלמ
הזהך.מעלסנומלע וזמב בחןמהשפע,מ בחןמ עשסמש שקףמאהמהא ונהמשלנומובאמלסזסמבסטוסמ

בהחלטוהסנומובפעולוהסנו.
זוג אמטובהמלרךמנ צאמביספוהמעלמשא אןמש בטסחמלהחדסהמאהמהגשםמלרפה,מאךמזוהשמ
שרולםמסהסומנורחסםמבטקימהוהזהמהגשםמושרולםמסא סנומברלמלבםמשהטקימסצלסח.מרזסמלזעהמ
 סמבא המ א סןמברוחו,מרלמשהואמצהסךמלעשוהמדהמלבזוקמ סמ הנורחסםמהבסאמע ומ טהסה.
לפע סםמרזסמלהא סןמאנומצהסרסםמלהסאחדמבגוה סםמר ומהפסלהמאומ לארסם,מאולםמהזהךמ
הנרונהמהסאמלהורסחמדאהמב עשסם;מלילקמאהמהגוה סםמה רשסלסםמ חססנומב ומסזסנו.מקלףמ
ה סדוגמקוהאמלנומלהפיסקמלעבוזמעםמלקוחוהמשואבסמאנהגסה,מלהספהזמ בןמדוגמשאסנומהוצהמ
לקזםמאהמהקשהמולהפיסקמלהההאוהמעםמחבהמשפוגעמבנו.מדומהזהךמהא הסהמלההאוהמלבהסאהמ
סוההמ טובמ אחה,מ סגסעמ שהומ שהלךמ שב קוםמ המ שאנומ א סנסםמ לההקזם,מ שאנומ ורנסםמ
)ואולסמהגוהםמשנעלםמסחדוהמבגהיהמ שופהה(.מרךמנורלמל שוךמאוהמא הסמאלמחססנומולסצוהמ

אהמהשסנוסמשאנומהוצסם.

עצה פרקטית
 רסווןמשאנומ יוגלסםמלהוהסזמאוהמבעצ נו,מהקלףמ ה דמשעזסףמשאנומנפעלמרזסמלקזםמאהמ
נושאמהשאלהמב קוםמשאחהסםמסעשומדאהמב קו נו;מבעשססהמשלנומסשמאוהמואסרוסוהמשחיהוהמ
לצזמהשנס.מב עשסםמשלנומסשמבהרהמ סוחזה,משה שוךמסוההמאוהמוהקזםמאהמנושאמהשאלהמ
ב יעזה,מ הד נהמ קוםמ עלמ האחהסוהמ אהמ לסזסנומ לקחהמ רזאסמ אחה.מ אזםמ סוההמ רלמ טובמ
עלמנסהולמחשבוןמהבנקמשלנו,מעלמיסזוהמהבסה,מאומעלמרלמפעולהמשהעדוהמלקזםמאהמנושאמ
השאלה.מהאוהמ ה  שמזהךמהפעולוהמשאנומעושסם,מולרןמהפעולהמשלנומעושהמאהמההבזל.

הערות, מה המיזוג מעורר בכם, איזה אדם, דמות או סצנה מסרט מזכירים לכם את הקלף:


