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מיזוג

צריך רק להאמין
מסר מרכזי :חוקי היקום אומרים שאמונה היא מקור השפע .עלינו
להתגבר על הספקנות ,להאמין ביכולתנו ולפעול .רק כך נעשה את 
השינוי ,נמזג בין תחומים שונים ,נגשר על פערים ונצליח.
נטיית השואל :להאמין שהכול אפשרי ולפעול כדי לקדם את נושא
השאלה.
זיקה :חתונה ,שותפות ,בעיות שנפתרות מאליהן.
מיקום שלילי :חוסר יכולת להחליט ,פחד להיכשל ,פסימיות,
חוסר שליטה ,רשלנות ,חוסר איזון (יציאה מאיזון) ,לתת לאחרים
לפעול בשמנו ,לפתח תלות באחרים.
קריירה והגשמה עצמית

זוגיות ויחסים

תומך קידום ,נכונות לפעול למען המטרה,
תומך התגברות על מכשולים ,אהבה,
התגברות על קשיים ומציאת 
אמונה בצד השני ,קידום של מערכת 
פתרונות לקשיים ,השגת מטרות.
היחסים לשלב הבא ,מיניות טובה.
חוסם יציאה מאיזון ,חוסר ביטחון עצמי,
חוסם חוסר אמונה בפוטנציאל של קשר 
תחושה שהמשימה קשה מדי 
קיים או עתידי ,חשש מפערים בלתי 
ושהמטרה אינה מושגת.
ניתנים לגישור.

בקלף המיזוג אנו עוברים שיעור  העוסק באמונה ובשפע .אנו לומדים כי  השפע קיים
בכל מקום ,וכל שעלינו לעשות הוא למשוך אותו אל חיינו .השאלה היא איך עושים זאת,
והתשובה היא – אמונה.

מהי האמונה

היקום הוא מקור שופע של אנרגיה הניתנת לכל הברואים .השפע קיים וזמין עבור כולם ,אך
לא כולם זוכים לקבלו .היקום הוא ספק אנרגיה עצום ממדים ,המסוגל להזין את כל תחומי 
חיינו בשפע של אנרגיה ,אבל התהליך לא יקרה מעצמו ,ורק אלו שמשכילים ליטול לעצמם
את האנרגיות הנחוצות להם ,זוכים בשפע .האמונה היא היכולת שלנו למשוך מהיקום את 
אותה האנרגיה שלה אנו זקוקים .זו המתנה הגדולה אותה קיבלנו עם היוולדנו .כשאנו
לא מאמינים ,או ליתר דיוק“ ,כשאנו מאמינים שלא” ,זה אומר שהפסקנו למשוך אנרגיה
מהיקום ,ושתהליך הנתינה והקבלה נבלם .בשלב זה ,בדומה לתכנית חיסכון ,הכול תלוי 
בכמות  האנרגיה שצברנו ,והשאלה שעולה היא :האם יש די  אנרגיה במאגרים שלנו כדי 
להתקדם ,להתחדש ולמשוך אלינו את האמצעים הדרושים לנו מהיקום.
אם אנחנו הולכים לראיון עבודה ,למשל ,ומאמינים שאין לנו סיכוי אמתי להתקבל ,זה
כמו לומר  ליקום“ :אינני רוצה לקבל אנרגיה” .ייתכן שהדברים יסתדרו מעצמם ,מכיוון
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שמאגר  האנרגיה שלנו (בתחום התעסוקה) עוד מלא ,אבל אם האנרגיה “אזלה” ,עלינו
“לחדש את המלאי”; להצית מחדש את האמונה ,לחדש את הזרם האנרגטי וליטול את הכוח
שאנו זקוקים לו מהיקום.
ישנה בדיחה על קיבוצניק שנוסע לירושלים כדי לפגוש שר חשוב ,ולא מוצא חנייה .כל
החניונים מלאים ,ותוך זמן קצר הוא עלול להחמיץ את ההזדמנות להיפגש עם השר .בצעד 
של ייאוש הוא מרים את ראשו לשמיים ונושא תפילה אל הבורא .הוא מתחייב להניח תפילין
ולשמור את השבת אם יקבל את עזרת הכוח העליון .ברגע שמוריד הקיבוצניק את ראשו
הוא רואה שממש לצדו התפנה מקום חנייה ,הוא מרים את ראשו שוב ואומר“ :זה בסדר,
הסתדרתי לבד”!
אמת ,הוא הסתדר “לבד” .אך ללא אמונה באפשרות והצהרה על הנכונות לקבל את הדבר 
שבו חשקה נפשו ,הוא לא היה מסתדר כנראה .להבעת האמונה כוח רב ליצור ולממש את 
חזוננו ולהביא אותנו למחוז חפצנו ,לפעמים בן רגע.

מה מייצג המלאך בקלף

ברמה התיאולוגית  אפשר  לומר ,שהמלאכים הם יחידת  גישור  הפועלת  בין המקום בו
מסתיימת האמונה הפנימית לבין הבריאה .אני מניח שמעטים מאמינים שהנחת ידיים מעל
גופו של אדם חולה ,תגרום לריפוי ספונטאני ומידי .אבל אם באורח פלא היה מופיע לצידנו
מלאך ואומר“ :זה בסדר ,אני כאן ,שים את ידיך מעל החולה והוא יירפא” ,אנו נאמין שנוכל
לרפא אותו ממחלתו.
 מדוע אפשרי הדבר? המלאך אינו זה שמבצע את מלאכת הריפוי ,הוא רק עוזר לאמונה
שלנו לנסוק למקום גבוה יותר ,ומסייע לנו להתחבר למקום שממנו ניתן “להוריד אור” אשר 
יאפשר לריפוי להתרחש.
אלא שאין זה פשוט כל כך .בשביל להיות מסוגלים להתחבר אל השפע ,עלינו להזדכך
וזהו סודה של האלכימיה .המלאך הנמצא בקלף מייצג את הטוהר ואת השלמות שבזכותם
ניתן להגיע אל המישורים הגבוהים של היקום .המלאך קרוב אל האלוהות לא בגלל כנפיו,
אלא בגלל היותו טהור ומזוכך .ככל שנהיה טהורים יותר ,כך נוכל להגיע לרבדים גבוהים
יותר ולמשוך אל חיינו שפע גדול יותר.
התדר  המלאכי  הוא הביטוי  והתוצאה של היכולת  שלנו להזדכך .הטוהר  לא מזמן את 
המלאכים אלינו ,אלא מעניק לנו עצמנו איכויות מלאכיות ומאפשר לנו “לעלות למעלה”
ולבקש מהבריאה את אשר אנחנו זקוקים לו .השיעור שעובר הצועד בדרך השוטה בקלף
זה ,לא עוסק רק בשפע ובאמונה ,אם כך ,אלא גם ביכולת ובצורך להיות טהורים ונקיים.

ומהם בעצם ניקיון וטוהר?

רעיון האלכימיה יעזור לנו להבהיר את המושגים הללו :האלכימיה ההלניסטית טוענת שכל
דבר  בטבע שואף לשלמות .ההנחה היא שגם העופרת ,למשל ,שואפת  לשלמות  וכמהה
להפוך למתכת  נשגבת  – לזהב .התיאוריה היא שבמעמקי  האדמה המתכות  אכן הופכות 
למושלמות ,אך כדי שהתהליך יתרחש על פני האדמה ,יש לזכך אותן ולעזור להן “להשמיד”
את התכונות הפגומות והנחותות הקיימות בהן ,כדי שיאמצו רק את האיכויות הטהורות.
המלאך בציור שעל גבי הקלף ,אינו זכר ואינו נקבה ,כך הוא מצויר בקלפים של ריידר 
בכל אופן .הוא לא דורך על האדמה ולא במים .החומר לא דבק בו ,הוא טהור ,נקי ,וכך
בדיוק אנו צריכים לנהל את חיינו .חיינו צריכים להיות טהורים ,ופירוש הדבר הוא שאסור 
לנו לתת  לאלמנטים “נחותים” לדבוק בנו :תכונות  והרגלים שליליים כמו אגו ,עצלות 
וכעסים אינם צריכים להיות בני הלוויה שלנו .ליצור אלכימיה ,משמע ,להפוך את חיי היום
יום לרוח ,לפיכך אין סיבה שהעבודה היומיומית שלנו לא תהפוך להיות מלאכה רוחנית.
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אנחנו בהחלט יכולים להתפתח רוחנית דווקא בזכות מקום העבודה .כיצד נעשה זאת?
פשוט לא נאפשר לתכונות כמו אגו ,שליליות ועצלות להיות חלק משגרת העבודה שלנו.
העבודה תהפוך לכלי דרכו אנו מאמנים ומזככים את התודעה ,וככל שנזכך את עצמנו יותר 
– כך נוכל למשוך יותר שפע אל חיינו.

קלף המיזוג בקריאה

קלף המיזוג הוא קלף של שפע המראה כי אנו מסוגלים למזג בין תחומים ,רעיונות ובני 
אדם .אנו יכולים להפוך עופרת לזהב בחיינו האישיים או המקצועיים .אנו יכולים ליטול את 
הנתח המתאים מכל תחום בדיוק במידה המתאימה ,להפעיל את המאמץ המינימאלי הדרוש
וליצור דבר חדש ושונה ,שיוכיח שהשלם גדול מסך חלקיו.
קלף המיזוג עוסק בפוטנציאל האישי שלנו ומראה כי יש לנו את הכוח לעשות את השינוי,
למזג בין תחומים שונים בחיינו ולהגיע להצלחה בכל תחום .מכיוון שחתונה היא המיזוג
האולטימטיבי בין שני אנשים ,הקלף עשוי לייצג את ברית הנישואין.
קלף המיזוג הוא קלף של אמונה .עלינו רק להאמין – והכול יסתדר .ולמה אנו צריכים
“רק” להאמין? כיוון שכל שאר התכונות כבר ברשותנו .אנו יכולים לעשות הכול :יש לנו את 
כל הכישורים והאמצעים.
אבל כיצד  לממש את  האמונה? לעמוד מול המראה ולשנן משפטים חיוביים? לא זו
הדרך .עלינו לעמוד במבחן השפע ,מבחן מעשי שמשקף את האמונה שלנו ובא לידי ביטוי 
בהחלטותינו ובפעולותינו.
דוגמא טובה לכך נמצא בסיפור על שאמאן שמבטיח להחזיר את הגשם לכפר ,אך דורש
שכולם יהיו נוכחים בטקס הורדת הגשם ושכולם יאמינו בכל לבם שהטקס יצליח .כדי לדעת 
מי באמת מאמין בכוחו ,כל שהוא צריך לעשות זה לבדוק מי מהנוכחים הביא עמו מטריה.
לפעמים כדי להאמין אנו צריכים להיאחז בגורמים כמו תפילה או מלאכים ,אולם הדרך
הנכונה היא להוכיח זאת במעשים; לסלק את הגורמים המכשילים מחיינו במו ידינו .קלף
המיזוג קורא לנו להפסיק לעבוד עם לקוחות שואבי אנרגיה ,להיפרד מבן זוג שאינו רוצה
לקדם את הקשר ולהפסיק להתראות עם חבר שפוגע בנו .זו הדרך האמתית להראות לבריאה
שאנו מוכנים להתקדם ,שאנו מאמינים שבמקום מה שהלך יגיע משהו אחר ,טוב יותר 
(ואולי הגורם שנעלם יחזור בגרסה משופרת) .כך נוכל למשוך אור אמתי אל חיינו וליצור 
את השינוי שאנו רוצים.

עצה פרקטית

מכיוון שאנו מסוגלים להוריד אור בעצמנו ,הקלף מרמז שעדיף שאנו נפעל כדי לקדם את 
נושא השאלה במקום שאחרים יעשו זאת במקומנו; בעשייה שלנו יש אור ואיכויות שחסרות 
לצד השני .במעשים שלנו יש ברכה מיוחדת ,שתמשוך יותר אור ותקדם את נושא השאלה
טוב יותר מכל אדם אחר .כדאי  לקחת  לידינו את  האחריות  על הזמנת מקום במסעדה,
על ניהול חשבון הבנק שלנו ,על סידור הבית ,או על כל פעולה שתעזור לקדם את נושא
השאלה .האור מתממש דרך הפעולות שאנו עושים ,ולכן הפעולה שלנו עושה את ההבדל.
הערות ,מה המיזוג מעורר בכם ,איזה אדם ,דמות או סצנה מסרט מזכירים לכם את הקלף:
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