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מלכת הגביעים
ההרפתקנית

מסר מרכזי:לבנילדינעגשלע לגמגלהמחףל האגןלבתלהעי שלינבדנגשל
 עצדנילאבילןלדיח ה.לבנילדרא גשלםגניגגשלידיכנגשל רחתלסגכינגש.ל

אדיעלםנאצעלהח הה,לנ  לבגתהלעמלהסיף.ל
תיקון:לבנילצדגכגשל  דימל התנה לאמידהל ד כתלהדהאעית:ל הכנגסל

גצגאיתלילםהיתל חגגני,ל בל סא למאדגשלי בל" חגיתלע להרצה".
זיקה:ללסגכי ייגה,לדגנגית,לםגניגגש,לדייתלי גמה.

מיקום שלילי:לחיסדלגצגאית,לאעגיתלסאגאלדגנגית:לעימףלדגנגית,ל
דגנגיתלאעאימה,להתנה יתלדילרדת,לאיגמית,להתדכדיגית,ל

ביאססגאגית,לנרדה.
תמצית הקלף:לר ףלד כתלהיאגעגשלדגגצילה  לדיחלאילבנילחיםאגשל

אדיםיגשלם לםחידלי אן.לכ לדהלםבנילעיםגש,לבנילעיםגשלעמלהסיף.לגםל נילנהגגהל הרצגןלבתל
להבגדיעגשלאחגגנילאכ לתחישלהח לדרדגגדהליעאימהליעמל זייגיתלי דגנגית.ל

לללזהילר ףלהרידבל ניל עםיתלםגניג,ל התדסדלי  כתלעמלהסיף.להדסדלם להר ףלהיבל בל לחמל
דםגניגגש,לישלבשלהשלמידםגשל הדיסלבתלהרגגשל היאתלאנגגתלהחמם.לעשלזבת,לע גניל רחתל
אחםאיןלבתלהנהגגהלם ניל סא למאדגש,לי אמירלםבניל בלעיםגשלבתלהםגניגלדתי לאדגחהל

יהתחדרית,לכגלבשלדתי להאנהלד בהלם להדצאלאילבנילנדצבגש.ל
תכונות שמקדמות את נושא השאלה:לבגנהיבגצגהלחזרה,לדציןלחזר,לדגנגיתלדליתחת,לעזדהל

 ח ם,לרא תלעזדהלדיםגת.
תכונות שעלולות לעכב נושא השאלה:לרנבה,לביאססגאגית,לנרדנית,להתעסריתלדייזדתל

אלצעגש,למדדתלגתדלאגחסגש.

קריירה והגשמה עצמיתזוגיות ויחסים
בנילגימעגשל דםי לבתלהצמלהםנג,לתומך

דגנגגשלדבמ,לגימעגשל תתלעצדנילעמל
הסיף,לדרםגאגשליבכלתגגש.

בנילאע גלבגנהיבגצגהלהיאה,לעיאמגשלתומך
הגהאלעשלבנםגש,לדםרגעגשלבתלכ ל

כי ני.

בנילהלכלכגשליניהגשל דצאגשלחוסם
רגצינגגש,ל בלניתנגשלהזמדניתלםנגגה.

בנחניל בלגצגאגשלאהתנה יתלם ני,לחוסם
ניהגשל םאידלבתלהחירגש,ל ירחגשל

סגכינגשלדגיתדגש.

בגנשל השל ם הש,ל םדחיאדגשל דציןל דגיחמגשל בנםגשל השל עקרבל מזל  ם ל הדסכהל  יאםגל
ליחמגשל רחתלסגכינגשלי חגיתלע להרצה.להשלהי כגשלעמלהסיףלאכ לתחיש,ליחגגהשלדירמםגשל

 דצגבתלהבדתלי האנתלהחגגש.ל
בחתלהתכיניתלהדדכזגיתלם ל יאםגלדסגכהלזילהגבלהםבגלהל חתידלב להבדתלי האגןלבתל
י בל דרידלהסייגיתלהעידמיתלאלנגהש,ל כןלהשלגחלםילבתלהנסתדלאכ למאד.להשל"גחלדי"ל
גםרהילעמלםגדצבילבתלהבדתלהחאיגה.לזילהסגאהלםאי  הלנדצבלביתשלנדםכגשל תחידגשל
לסגכי ייגה,ל דגסהגרה,ל הבמש:ל האעל יבתל הגרישל בתל םגעזדיל השל האגןל י דרציעיתל
רדגדגני ייגה,להתלתחיתלבגםגתליכמידה.לגםל השלבגנהיבגצגהלאדגבהלאכ להרםידל בנםגשל

יהשלגימעגשל נתחלדצאגשלהגהא.לנגתןל דביתלזבתלאעגנגהשליאדאהשלהחימד.
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ההיהב גיתלם ל יאםלהדסכהלאבהל גמגלאגהיגלאכ לתחיש:לאחאדית,לאבהאהליאנתגנה.ל
ישלכםהיבלםינב,להיבלםינבלאעיצדה,ל כןל בלדיד ץל הגיתל"ע להכיינתלם י",לםכןלהיבל בל

גניחלעמלבםדלגנרישלבתלנרדתי.
 יאםלדסגכהלזילחיםאלאדיםיגשלם לםחידלי אן.ללעדגשלדאיתלהיבלדיכןל הדיסלדסידתל
כמגל אניתהלדחמםלאבילןלאדגבליחזרלגיתד.לאמד לכ  לרםהל סאגאהל האגןלביתי,לםכןלהיבל
דסתידגליליע לאמדכגשל בלםידתגית.להיבלדבימלנבדןל מדכיליליע לע ללגהלאדסגדית,לישל
בשלהמאדלדזגרל י.לגםלסגלידלהדדחגםלזבתלהגהאליהיבלהסגלידלע להערדאלםדארםל ע יתל
ע ליאילם להצאלכמגל עאידלבתלהנהד:להערדאלהאהגחלכגל דדיתלחםםיתגילם להצא,ל בל
געריץלביתי,לםכןלאדידלםבשלגעםהלכ לםנגהשלגהאעיליגדיתי.להצאלהסכגש,לבי של דדיתלזבתל
אבדצעלהמד להערדאלערץלבתלהצא.ל לנגלםםנגהשלהאעילםב לביתילהצא:ל"דמיעלעםגתל
זבת?להדגלםנגנילנדיתלעכםגי".להערדאלענהלבתלהתםיאהלהבלםדגתלהגחגמה:ל"בנגלגימע,לב ל

בגןל גלדהל עםית,לזהלההאעלם ג”.
כם יאםלדסגכהלזיל בלדידגמלביתהלאזדן,לבנילנלייםלבמשלחםמןלםניההל סא לבתלהמאדגש.ל
יחםיכגש.להיבל י עתגשלרגצינג,להיבלע י ל היגעל תהידיתלעדירגשל דכגייןלםהיבלהיהב גל
חייהלבתלהחגגשלאעיצדיתליאיהית,לאעגרדלאכ להנייעל דבארגשלאדעדכיתלגחסגש.להיבלדינעל
כבדידלדהציד לאיג יגלהבדת,לישלאדחגדלם לםאדגשלא תגלנגתנגשל בגחיג.לדתי להחגליםל
נהגגהל ע י ל לתחל היבל םאנלםי,ל הבל ל הח רל ב ל הדםגכהל יעראל עצדתגיתל חייגיתל בחדל
 התדכדיגיתל ב כיהי לביל סדגש.לכבדיד,לבגןלחייגהלםהיבל בל ירחל רצה,ליאדרדהלם ל

התדכדיתלהמאדלכדי לאסכנתלחגגש.ל
התכינהלהאי התלאגיתדלם ל יאםלדסגכהלזילהגבלהדגנגיתלם י.לבלםדל היגמלםגםלסאגאיל
דעגןל"הג הלדגנגת".לזהילבחמלהתחידגשלאהשלהיבלחייהלהצ חהלימי ה,לםשלהיבלדאהבלבתל
עיצדתילהדיםגתליחייהלבתלתחיםתלהכיחל הלהיבלזריר.לע לכן,ללעדגשלדאיתלד כתלהיאגעגשל
תגגצילבנדיגהלם לדתחלדגנג.ל יאםלדסכהלזילדימעלהגהאל דתחלהדגנגלםהיבלדגגצדלידנצ ל

ביתיל היאתי.ל
דםגדתלחגגהלם לד כתלהיאגעגשלהגבל–לזייגית.להגבלדימעתל עיאמהלםהתלתחיתהלת יגהל
אבחד,לי דדיתלםבגןלהמאדלניחלעאידה,להגבלדיכנהל עםיתלבתלהעאימהלהנמדםתלכמגל צ יחל
בתלהבתיד.להגבל בלדתכיינתל הגחםףלי התדסדל אןלהזיילאדהדה,לע לכןלהגבלדלעג הלע גיל
הרהגריתללסגכי ייגיתלםיידדיתל יל הגחםף,ל הגרםדלי התבהאלעמלדע להדבם.לכ ,ל בחדל
יניכחלדסלגרלכמגל צ י ל עידרלהבגנהגדגיתל דאחנגשלדאגש,להגבלדיימבתלםאןלהזיילחזרל

ב גהלהגבלםיבלת,ליםשלתיכ לישלהגבל התלדרלדנםרהלי חםיףלבתללצעגלג מיתה.ל

פספוס הזדמנות
בחמלהלדמירסגשלהדענגגנגשלאד כתלהיאגעגשלבילאדז לערדאלביתילהגבלדגגציתלהיבלהציד ל
אםגניגגשלעדירגש,לתדגמגגשלידהיתגגשלדחמ,ל צמלהערםניתל הדםג ל נאידלארגגשלדבגמ .ל
גמגגשל דדגדהל הגבל אהל הנרימהל היאגעגש,ל ד כתל ם ל הםאגדהל נרימתל דהגל רםהל באחןל
ידתדסדתל הדנסלידדצגה.ל עתגשלדמיאדלאתריליתלדדיםכיתלם לתרגעיתלדיםגתלהכדיכהל
אביאססגאגיתליאנגתיחגשלדנה גגשלעמלכמגלזיאלמש.ל כן,להתלרגמלם נילכרידבגשלהיבל בל
 מחירלאםיב לב בל םרףל ילבתלדצאי.להתערםיתל הגםבדלאדצאלתריעלהגבלאחגדהליחםיאל
םהםיב לגכגדלאכ .ל רגחתלבחדגיתלע לדצאילתעזידל יל נצ להזמדניגית,לישלבשלהןלבגנןל

דים דיתלי בלדיתבדיתל דצאלדיחילהניכחג.

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:


