
 

 
טארוט ועץ  

 הקבלה
  

 

THE TAROT’S MAJOR ARCANA 
THE SELF AND THE UNIVERSE, REVEALED IN SYMBOL 

 
  

 



אנו נדבר על שתי תרבויות אוקולט שזה שילוב בין קבלה 
חשוב לציין שכל תרבויות האוקולט לא יכולות וטארוט,  

לפעול בנפרד, הכל קשור וכל הסמלים הכל מתקשר עם 
 הכל.

המקור ממנו התפתח העץ פרוש "ידע".  -"דעת"  

 יש עץ שהוא מיקרוקוסמי ומאקרוקוסמי,

.22קלפים שזה יחד  11יש בכל עץ    

 
 

 

 



 העץ המיקרוקוסמי )האני העצמי(- האיכויות של העצמי

זה קלף שמייצג את ה"דעת" שזה ידע 
 על העצמי, זהו הקלף של העצמי.

זהו הקלף שמייצג את האמון באור 
שבגבו, במילים האחרות השמש 

" 0מאחורינו ועלינו לסמוך עליה. ה"
בתמונה זה מסמל כלום, זה מהות 

   רוחנית טהורה. הניצוץ האלוהי.

 

 

.10קלף מספר    

מייצג את ההזדהות הטהורה של 
האדמה. זה מייצג שאין לנו ידע, זה 
 כמו גלגל שמסתובב כמו הקארמה.

אם המצב שלנו הוא בורות אז אנו 
חפץ וללא יכולת שליטה עצמית, אנו 

נשלטים על ידי אינסטינקטים 
ותשוקה בסיסיים. כדי לצאת מהמצב 

,  ורצון אמיתי  הזה צריך תשוקה
בשביל לצאת ולהתפתח ולצמוח 

 ולדעת יותר על עצמינו.

 



ותשוקה   זאחרי שפיתחנו רצון ע
להזדהות עצמית מגיע הנזיר שמייצג 

 את הקלף.

כפי שהוא נראה בתמונה הוא לא 
יודע כל כך אבל יודע שצריך להמשיך 

ללמוד, ולחפש ידע, כמו שהוא גם 
 מחזיק את האור ועששית ביד.

 

 

 

 

אר לזה מתקשר לצ'אקרת הסו
פלקסוס, זהו צ'אקרה דואלית, 
שהיא מתפצלת לשני העמודים 

בעץ הקבליסתי. הצד שמופיעים  
לי מייצג את האיכויות אהשמ

הפנימיות שלנו, העמוד הימיני מייצג 
את האיכויות החיצוניות שלנו כמו 

 פעילות ואקטיביות.  

הייבטים על הרצון,    2קלף זה מייצג  
הצ'אקרה אחד פנימי ואחד חיצוני.  

מייצג את הצד הפנימי שלנו  הזאת
שהוא בעצם האומץ, ובצד השני זה 

 "תעשה משהו בנידון". 
 
 

 



                                                                                                     
   

זהו קלף טארוט שמייצג את הרצון,  
זוהי איכות זכרית שמייצגת את 

לבצע את מה שצריך הכוח רצון, ו
 בעולם, הרצון לפעול.

 

 

 

זה קלף טארוט שמתקשר 
שמשתייך לצ'אקרת הלב. זה 

מייצג את האיחוד בין זכר 
לנקבה, לא רק בהייבט המיני 

אלא גם האיחוד בהייבטים של 
העצמי. כמו שתשימו לב כל 

הקלפים מתחברים לקלף הזה 
 בכל העץ.

 

 

 



 

עצמך". הקלף הזה מייצג "לעבוד עם 
הגביר את המוטיבציה שלך כדי 
להשתנות. הדברים שאנו רוצים 

"להסיר" מאיתנו. זהו גם קלף שנקרא 
 "שליטה עצמית".

 

 

זה קלף שמייצג חמלה, שני הקלפים 
ון. איך אתה האלו שייכים לצ'אקרת הגר

הולך להשפיע בהייבט החיצוני כאיכות 
זכרית בעץ. זהו קלף שמייצג השפעה 

 חיצונית.

 

 

 

 

 



זהו קלף ששייך לצ'אקרת העין 
השלישית, כאנטליגנציה אמיתית. זהו 

הייבט נקבי זה גם מופיע כ"בינה" 
משמעות הבנה. זהו תהליך קבלת ידע 
ועיבודו, עד שאתה מגיע לרמת הבנה 

 פנימית.

 

 

 

 

זוהי דמות בתמונה אלה בשם 
"אייסיס", זה מייצג את ההייבט הזכרי 

ביותר בעמוד. כאיכות הגבוהה  
 אקטיבית. האלה מייצגת את התבונה.

תבונה היא לא איכות פנימית היא 
איכות חיצונית על פעולה שמבוססת על 

אות חיצונית.טבתידע פנימי כה  



 

 
 

אחרי שאנו עוברים את כל תהליך ההתפתחות בדרך 
יטה עצמית, ריבונות, ללרמת התודעה הכי גבוהה כמו: ש

והערכה עצמית אמיתית, אהבה עצמית אמיתית כמו כבוד  
גם להיות מעורב גם מבחינה התנהגותית. המג'ישיאן הוא 

זה שעומד בין עולמות, האש שלו בעולם קוסמי למעלה 
ורגליים מקורקעות למטה, כמו גשר, הוא מגשר את האור 

של הבורא לקרקע שהוא מתקיים בה. כמו שרואים 
ה ויד שנייה מופנת למטה.בתמונה שיד אחת מופנת למעל  

 הוא מומחה לכל הכוחות הטבע. כמו גם בתמונה רואים 

 את כל החפצים שמייצגים את האלמנטים.

 

 

 

 



העץ המאקרוקוסמי )טבע הבריאה(-  האיכויות של 
 הטבע:

 

 

 

 

 

 

 

.21-0קלפים אבל סופרים אותם מ  22כמו שאמרנו יש    

התחום השני בידע האוקולטי הוא תחום של 
טבע הקיום, חוקי הטבע. כמו כן היקום,  המאקרוקוסם,  



מתחלקים להייבט המדע הפיזי שרואים ולמה שלא 
 רואים שזה הייבט רוחני

 

 

כמו שרואים פה יש את המעגל 
הזודיאק וארבעת האלמנטים. הסמל 

של הטוהר והתמימות זאת באמצע 
.התמונה שמייצגת האישה  

 

 

 

 

 

 

הקלף   מצאמלכות נהבמיקום של 
אך המהפכה עם למה. זה הבא

חצוצרה שמייצגת את 
"ההתעוררות". כדי להתנקות 

מההזדהות האגואיסטית ולהגיע 
לרמה יותר גבוהה של הבנה. האנשים 

שמתחת אם אין להם רצון עז לידע 
ולאמת ולצמיחת התודעה, הם ישארו 

זה   בתחום השיפוטי שזה המלכות.
מה שאומר הרצון של הבריאה 

להעלות כולם למעלה לרמה יותר גבוהה של ידע והבנה 
 ולרמה אבולוציונית ותהליך של התפתחות.



כמו  
שרואים בצבע כתום מייצג תשוקה ורצון 
עז, ומייצג בחירה, מייצג אור, ידע, אמת. 

 מהנקודה הזאת  זה מתפצל ויש בחירה.

זאת האם החברה תקבל את האמת?  
השאלה והבחירה. האם החברה תקבל 

 את האמת או לא.

 

 

 

אם החברה החליטה לא לקבל את 
האמת זה הקלף שמייצג את זה. הירח 

החושך  תמייצג גם בבניה החופשית א
וכסמל נקבי גם. אבל פה זה מסמל לילה 

הביטוי של הקלף הזה זה   חשיכה.
."בורות"  

 

 

 

זהו  
הצד האקטיבי מבין שתי הקלפים , בעמוד 

בלת האמת ומזכיר קהחמלה. מייצג את  
כמה מעקרונות האלכימיה וקבלת האמת 

 והידע לרמה יותר גבוהה.



 
 

משתייך לצ'אקרת הלב, זהו קלף 
השינוי והאיחוד, זה לא חיובי או 

שלילי זה מייצג את השינוי, אם 
מישהו קיבל את האמת אז חייב 

נוי. אם מסתכלים להתרחש שי
מהצד של הייקום השינוי תמיד 

 מתרחש, לטובה או לרעה.

 

 

זה משתייך לצ'אקרת הגרון, זה 
מייצג גם משהו בנוסף כהתנגדות 

לאמת, רמת תודעה נמוכה, בורות, 
מצב עבדות ושליטה חיצונית. כמו 

שתסימו לב השרשראות על הצוואר 
שלהם משוחרר הם יכולים 

שיחליטו בכךלהשתחרר כל רגע    

 

 

  

 



 

 

בצד הנגדי של השטן בעץ הקבליסתי 
זהו קלף החמלה. אנו בדרך לריבונות  

וידע, ולכתר למעלה, כמו שאתם 
זה גם מייצג   רואים הכל זורם כמים.

 את החופש בטארוט.

 

 

 

 

 

 

אות האחרונה למגדל טבתזוהי הה
החומרה, מוות, בלימה, התכווצות. 
אם אנו לא מאוזנים ונוטים לשמאל 

זה מה שמסתיים במוות. כמו 
ניצולים, כולם שרואים בתמונה אין,  

 מתו והלכו.

 
 



זהו איש תלוי הפוך, שזה לא משהו 
שלילי. זהו אדם שעושה את הרצון 

האמיתי, והקלף הוא הרצון האמיתי. זה 
יבל את האמת והולך בעקבות מישהו שק

החופש. זוהי אבולוצית תודעה אמיתית. 
 זוהי התבטאות אחרונה במגדל החמלה.

 

 

זהו  
הקלף הגבוה ביותר וההתבטאות 

הגבוהה ביותר בעץ 
המאקרוקרוקוסמי. זה משהו ששולט 
ודואג להכל כהלכה, חוקי הטבע. זהו 

קלף של רצון האל, רצון הבריאה, רצון 
קלף המגבלות החוקים של הבורא. זה 

זה המחוקק היחיד ביקום זה   הבורא.
 חוקי הטבע וחוקי הבריאה.

 


