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הארקנה הגדולה
השוטה

פתיחות ,חופש ,תמימות ,אימפולסיביות ,יציאה לדרך .איוולת וסיכלות ,התנהגות
מסוכנת ושגוייה.

הקוסם

כשרון ומיומנות ,כוח רצון ,יכולת הסתגלות ,בטחון עצמי ,שליטה בעולם החיצוני,
העשויים לשמש לטוב או לרע.

הכוהנת הגדולה הפנים הפרטיות של הדת ,תורת הנסתר ,השראה ,חזון והתגלות ,אינטואיציה ,דרך
אישית באמונה ,חוכמה ונסיון חיים.
הקיסרית

דמות האם ,פסיביות ,מיניות ,הריון ופוריות ,כוחות הטבע הפאסיביים.

הקיסר

דמות האב ,אקטיביות ,הממסד החילוני ,והסמכות החילונית ,לדוגמא ראש ממשלה .

הכוהן

הפנים הציבוריים של הדת ,הממסד הדתי ,והסמכות הדתית ,לדוגמא הרבנות והרבנים
הראשיים.

האוהבים

אהבה ,זוגיות ,חתונה ,בחירה בכלל ובין טוב לרע בפרט ,התבגרות ומעבר שלב בחיים.

המרכבה

נצחון ,הצלחה ,שליטה עצמית .גם מלחמה ,נקמה ,מאבק.

הכוח

הכוח להשליט את רצונות הנשמה הרציונלית על הדחפים והפחדים של החלקים
הנמוכים של האישיות ועל הגוף.

הנזיר

הישגים ,זהירות ,תבונה והתנהגות נבונה ,הדרכה ,התבודדות ,חיפוש.

גלגל המזל

גורל עיוור ,מקריות ,חוקי מרפי ,העליות והמורדות של החיים ,תהליכים דינמיים.

הצדק

מתן התמורה הנכונה לכל אדם על-פי מעשיו .צדק על כל היבטיו ,כולל מערכת
המשפט ,במיוחד האזרחית .חוק קבוע ומגובש.

האיש התלוי

מבחן ,אבחנה ,ויתור ,הקרבה ,היפוך זוית הראייה ,אינטואיציה ,חניכה ,הכרה עצמית.

המוות

סוף ,סיום טבעי ,לידה מחדש ,התחדשות.

מתינות

צניעות והליכה בדרך הביניים ,דרך הביניים בין תענוגות הגוף והרוח ובין התענות
מיותרת.

השטן

כבילות וקבעון ,פחדים ,והשלכה מצד אחד ,גדילה וצמיחה ,גולמיות ,ופוטנציאל מצד
שני.

המגדל הנופל

חורבן ,הרס פתאומי ,עצב ואומללות ,ירידה לצורך עלייה ,שחרור.

הכוכב

ייעוד והגשמה ,אמת ,תקווה ,שפע רוחני.

הירח

התת-מודע ,דמיון ,הפנמה ,תהליכים פנימיים ,עיכול של חוויות' ,פחד לילה'.

השמש

מודעות ,ראשוניות ,תמימות ,החצנה ,ביטוי עצמי ,שחרור וחופש.

יום הדין

התעוררות פנימית וחיצונית ,אנרגיה ,התחדשות.

העולם

השלמה ,סיום וסגירת קצוות ,הצלחה ,נסיעה ,הגירה.

הארקנה הקטנה
מטבעות
אס

עושר ,לטוב או לרע.

אס

כוח טבעי ,מהירות ,אנרגיה.

2

שלטון ,תכונות האופי הטובות המעלות
אליו ,והנלווה לשלטון לטוב ולרע.

3

כוח מבוסס ,סחר ,שיתוף פעולה עסקי,
הצלחה בעסקים.

4

השלמת עבודה' ,הזורעים בדמעה ברינה
יקצורו'.

5

צרות כלכליות לסוגיהן ,אך גם התעלות
עליהן.

5

מאבק ,לחימה ,תחרות ,ואימונים
לקראתם.

6

הצלחה כלכלית והנובע ממנה ,לדוגמא כוח
והשפעה.

6

נצחון ,במאבק או על-ידי המנעות
ממאבק.

7

הפגנת אומץ ,נצחון שמושג במאמץ
מעמדת יתרון.

8

עבודה מקצועית ,איטית ,ומצליחה .התרכזות
בפרטים הקטנים על חשבון התמונה הגדולה.

8

מהירות ,תנועה ,פעילות )קצרת
השפעה( ,תקשורת ,מרחבים פתוחים.

9

הצלחה כלכלית ,עושר ,הישגים.

9

כוח רב ,נצחון בקרבות ומאבקים.

הצלחה כלכלית מליאה ,משפחה ובית.

דיכוי ,מעמסה גדולה שאין השואל יכול
10
לעמוד בה.

2
3
4
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10
נער

שינוי הרמוני ,שמחה אמיתית או מעושה,
חדשות.

מוטות

מקצוענות והצלחה בתחום העיסוק.
נכסים חומריים והנלווה אליהם לטוב ולרע.

כשלון כלכלי ,נוכח הציפיות והתקוות.

שקט ,רגיש ,זורם ,זקוק למרחב משלו ,נמנע
ממחלוקות.
חלק האדמה של יסוד האדמה.

נער

הגיוני ומחפש הסברים לכל דבר ,מעדיף
חשיבה על חברה ,מאופק.
חלק האדמה של יסוד האש.

אוהב את החיים ,ספונטני ,ידידותי ,גמיש,
אביר מציאותי.
מזל בתולה ,חלק האש של יסוד האדמה.

זריז ,מבריק ,גלוי וכנה ,רב תושיה,
אביר מקורי ושיטתי ,זיקית.
מזל קשת ,חלק האש של יסוד האש.

שקטה ,ידידותית ,אחראית ,מסודרת
מלכה ודייקנית ,רגישה.
מזל גדי ,חלק המים של יסוד האדמה.

מקורית וביצועיסטית ,מזהה ומנצלת
מלכה תבניות ,עצמאית ,פרפקציוניסטית.
מזל טלה ,חלק המים של יסוד האש.

מלך

חם ,שחקן קבוצתי ,דייקן ,ישר ושיטתי ,זקוק
מלך
להערכה.
מזל שור ,חלק האויר של יסוד האדמה.

כנה ,החלטי ,מנהיג טבעי ומדריך ,יעיל,
מרחיק ראות ,משכיל.
מזל אריה ,חלק האויר של יסוד האש.

גביעים
אס

שפע ,הזנה ,וסיפוק רגשיים ,הנאה ,אושר.

חרבות
אס

כוח גדול ומכוון לטובה או לרעה ,צדק
אלוהי ,מידת הדין.
הפסקת אש ,יחסים מתוחים וקרים ,צדק,
צמיחה מתוך קשיים ומאבק.

2

זוגיות ,אהבה ,חברות ,משיכה ,איחוד,
הרמוניה.

2

3

שפע ,הצלחה ,שמחה ,חושניות ,מזל,
אהבה ,ליברליות.

3

4

עייפות ,סלידה ,גועל ,דאגות מדומות
וסירוב להתנחם.

4

דריכות ,התבודדות ,שלווה נזירית ,גלות,
מוות.

5

הפסד חלקי ,קבלה אך פחות מהמצופה,
אכזבה ,צער.

5

השפלה ,קלון ,הפסד ,כשלון ,רכילות ודיבה,
צרות עין.

6

נוסטלגיה ,זכרונות ,העבר .התחדשות,
העתיד בכלל והקרוב בפרט.

6

7

אשליות ,דמיונות ,מחשבות ,הישגים
קטנים וזמניים.

7

תוכניות ונסיונות ,רפיון ידיים והצלחה
חלקית ,מסע ,מעילה באימון.

8

סיום ,נטישה לאחר הישגים ,נדידה
ממקום למקום.

8

כבילות ,מעצורים ,מגבלות ,עלילה ,מפח
נפש ,משבר.

9

הצלחה ,סיפוק ,הנאה ,בריאות ,יהירות,
התנשאות.

9

כשלון ,אבדן ,סבל ,דחייה ,אכזבה ,ייאוש,
חשד ,ספיקות ,פחד ,בושה.

שביעות רצון ,שלווה ,אהבה וידידות,
10
הצלחה מליאה.
נער

אידיאליסט ונאמן לערכיו ,סקרן ותוסס,
אמפתי.
חלק האדמה של יסוד המים.

10
נער

צער ,בכי ,פרידה ,הזרה ,ריבים וגרימתם.

מסע ,דרך ,שליחות ,עמל ,עבודה.

כאב ,סבל ,עצב ,חורבן ,הפסד.
גמיש וסבלני ,מארגן ,מנתח ,יכולת לתמצת
ולהבין הררי נתונים.
חלק האדמה של יסוד האויר.

בעל מעוף ,מהיר לזהות קשרים ,נותן
אביר וצריך חיזוקים.
מזל דגים ,חלק האש של יסוד המים.

פרגמטי ,איש פעולה המשתעמם
אביר מתיאוריות ,ספונטני ,אוהב נוחיות.
מזל תאומים ,חלק האש של יסוד האויר.

מחפשת משמעות וקשרים ,מצפונית,
מלכה אישה של אנשים.
מזל סרטן ,חלק המים של יסוד המים.

רצינית ,יסודית ,אחראית ,אמינה ,מעשית,
מלכה מעריכה מסורת ונאמנות.
מזל מאזניים ,חלק המים של יסוד האויר.

מלך

טוב לב ,איש צוות ,שואף לעבודה
מדוייקת בזמן ,נאמן.
מזל עקרב ,חלק האויר של יסוד המים.

מלך

מעשי ,מציאותי ,החלטי ,מנהל מוכשר,
דואג לפרטים ,שיטתי.
מזל דלי ,חלק האויר של יסוד האויר.

משמעות מספרים חוזרים – לפי Waite
 4פעמים

קלף

פעמיים

 3פעמים

עיצה קטנה )טיפ(

מלכים

כבוד גדול

ייעוץ

מלכות

ויכוח גדול

רמאות בידי נשים חברים כנים

אבירים

עניינים רציניים

ויכוח עירני

אינטימיות

משרתים

מחלה מסוכנת

מחלוקת

אי-שקט

עשיריות גינוי

מצב חדש

שינוי

תשיעיות ידיד טוב

הצלחה

קבלה

חתונה

ידע חדש

חוסר יציבות

חדשות

הצלחה

עצבנות

החלטיות

עירנות

שמיניות

היפוך

שביעיות אינטריגות
שישיות

שפע

חמישיות סדירות
רביעיות

נסיעה תוך זמן קצר בוננות

שלישיות התקדמות

נדודי שינה

אחדות

שלווה

שתיים

מחלוקת

בטחון

הסכמה

אסים

סיכויים טובים

הצלחה קטנה

רמאות ,הולכת שולל

משמעות מספרים חוזרים  -לפי שחר הזהב
קלף

 4פעמים

מלכים )אבירים( מהירות

 3פעמים
פגישות בלתי צפויות

מלכות

סמכות ,השפעה

חברים רבי השפעה

נסיכים

פגישות עם בכירים

בכירות וכבוד

נסיכות

תכניות או רעיונות חדשים חברת צעירים

עשיריות

דאגה ,אחריות

קניה וממכר )מסחר(

תשיעיות

אחריות נוספת

תכתובת רבה

שמיניות

חדשות רבות

נסיעות רבות

שביעיות

אכזבות

הסכמים ובריתות

שישיות

הנאה

רווח ,הצלחה

חמישיות

סדר ,סדירות

מריבות ,קרבות

רביעיות

מנוחה ,שלווה

תעשייה ,שקדנות

שלישיות

החלטה ,נחישות

רמאות

שתיים

ועידה ,שיחות

ארגון מחדש ,המלצות

אס

כוח רב

עושר,הצלחה

