
הצעות להפעלה קלפי מרלין
1. מפתח הכוחות שלי

 בחרו לכם נושא לדוגמא: 
הורות, מנהיגות, שפע או כל נושא אחר.

 דמיינו שיש בתוככם חדר הנקרא חדר ההורות 
שאתם בתוך החדר - חווית ההורות שלכם היא מייטבית, 

התקשורת זורמת ויש תחושת סיפוק.
 דמיינו שאתם כרגע מחוץ לחדר והדלת סגורה - 
בחרו 3 קלפי מרלין סגורים הפכו אותם ראו את 

המשמעות שלהם בהקשר לנושא ההורות.
בחרו אחד שיהיה המפתח לחדר. לדוגמא: ללמוד את 
עוצמת הביחד. איזו חוזקה שלכם אתם מזהים בקלף 

ומהו הקשר שבין הורות למסר שבקלף.

2. מתנות של עוצמה
בחרו מספר דמויות בחייכם. משפחה קרובה, חברים, 

חברים לעבודה. ניתן לעשות הפעלה זו בקלפים גלויים או 
סמויים.

בחרו קלפים כמספר הדמיות כולל אתכם. ראו את 
הקלפים ואת משמעותם.

נסו לתת את הקלפים כמתנות של עוצמה לכל דמות 
כולל עצמכם. כל מתנה היא סוג של משוב והעצמה.

)המתנה מעצימה את היש(

 3. מסר יומי
 בחרו לכם קלף שיהיה מסר יומי עבורכם. באופן כללי 
 או אל מול נושא המעסיק אותכם או לקראת פגישה. 

ראו את המשמעות שלו. ניתן להוסיף עוד קלף שיעצים 
את המסר.
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4. לצאת מהבור
חשבו על מצב בחייכם אשר תדמו אותו כנפילה לבור.

סוג של קושי או  תחושת תקיעות כלשהי.
בחרו בין שלושה לארבעה קלפים

הפכו אותם וצרו לעצמכם סולם יציאה מהבור.
סדרו את הקלפים כשלבים בסולם המייצגים תהליך.

איזו חוזקה ואמונה מייצג כל שלב.
היכן אתם ממקמים אתכם כרגע.

5. להעמיק אל תוך עצמי
 בדומה להפעלה 4 הפעם בחרו נושא שבו הייתם 

 בוחרים להיכנס לעומקים שלכם. לדוגמא חקר 
השפע בחיי.

 צרו בעזרת שלושה עד ארבעה קלפים סולם 
 אשר יוריד אתכם פנימה לעומקים, 

 ראו מה כל שלב מזמין אתכם לגלות בעצמכם 
ומה הוא שואל אתכם?

 6. שומר מסך לנייד
 בחרו מתוך הקלפים הגלויים קלף אשר יהיה 

 שומר מסך לנייד שלכם במידה ילך לאיבוד אנשים 
 קרובים לכם ידעו שהוא שייך לכם. 

לדוגמא: הקלף ללכת בדרך שלי.



 7. שומר המחוייבות שלי
בחרו נושא אשר אתם מרגישים מאותגרים בתחום

המחוייבות האישית. לדוגמא שיווק, עשיית ספורט או כל 
תחום אחר. בחרו קלף אשר יהיה שומר מסך לנייד או 
כתמונה בבית או במקום העבודה. אשר יזכיר לכם את 

המחוייבות לעצמכם.

 8. מסע בעולם
בחרו לכם נושא לחקר לדוגמא: המטפל שבי.

 דמיינו שאתם יוצאים מהבית ומקבלים מסרים מהעולם 
 תפגשו דמויות. 

 הקלף הראשון שתהפכו ניתן מאדם זר שפגשתם בדרך. 
ראו מה אמר לכם האדם השני אדם מאוד מוכר שמכיר

אתכם לעומק מהו הקלף שנתן לכם מהו המסר.
לבסוף תפגשו את עצמכם ותתנו לכם קלף מהו המסר.

הביטו על שלושת הקלפים ביחרו קלף אשר יבטא חוזקה 
שלכם וקלף נוסף שהוא האתגר  בתחום.

 ניתן לסיים אילו היית פועל באופן מחוייב למסר האתגר 
אלו אפשריות היו נפתחות בפני?

 9. אתגרי תקשורת
 בחרו דמויות בחייכם אשר יש בינכם ערוצי תקשורת 

פעילים יותר או פחות.
בחרו קלפים סמויים או גלויים אשר יעצימו את 

התקשורת שלכם ויהפכו אותה לחופשית וזורמת.
 לדוגמא אדם שהתקשורת איתו זורמת 

 איזה קלף יעצים את השיח ומה המסר מזמין 
אותנו לבטא.

אדם שהתקשורת פחות זורמת
מהו המסר ומה המסר מזמין אותנו לבטא.

 ניתן לבחור קלף נוסף לעצמי שישפר את השיח 
ביני לביני...

ראו את הדומה ואת השונה שבקלפים ובסגנונות 
התקשורת.
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 10. ביני לביני
בחרו שלושה קלפים - אחד מסר לבוגר שבי, אחד מסר 

לילד שבי וקלף אחד שיהווה גשר בין הדמויות.
ראו מה השיעורים שכל קלף מזמין בתקשורת הפנימית

ומהו כוחו של הגשר כיצד הוא מגשר בין הדמויות.

11. חדרי חיי
בחרו שלושה תחומי חיים לדוגמא קרירה, זוגיות וחברים.

ביחרו ארבעה קלפים סמויים הפכו אותם - יחסו קלף 
לכל חדר ככוח מעצים בתוך החדר. לדוגמא אם אפעל 

מהמסר מה לדעתי ישתנה לטובה.
הקלף הרבעי יכול להיות מסר משותף או לחזק חדר 

שכרגע משמעותי לי.

 12. המסע בשביל המשאלה
 בחרו משאלה כלשהי בחייכם הקשורה בכם והגשמתה 

 תעצים אתכם. 
 בחרו חמישה קלפים סמויים דמיינו שביל שבסופו 

המשאלה מוגשמת.
בדרך נפגוש דמיות - כל דמות תציע מסר.

 הדמות הראשונה היא מלך,  הופכים קלף ואומרים בקול 
המלך אמר לי וקוראים את המסר. כך אם כל הדמויות 

שבמסע הן מלך, קבצן, לוחם, מרפא והילד הפנימי.
הביטו בסך המסרים ביחרו את הקלף המשמעותי ביותר.

 ואמרו את המשפט אילו היית פועל בחופש בכוונה מלאה 
אלו אפשרויות היו נפתחות בפני ביחס למשאלה.
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מצאו כל דרך יצירתית ליהנות מהערכה 

באהבה איציק שמולביץ

 התייחסו למילה אחת במשפט שבולטת מה המשמעות שלה 

ולאן היא מכוונת?

להוסיף בסוף במשפט מילה שקשורה לנושא נבחר.

לדוגמה לסמוך על הלב בהורות.

בזום אין נקודה בתמונה שיש לה משמעות מרבית.

זום אאוט נקודה ברקע שיש לה משמעות.

מה הדמות אומרת חושבת מרגישה?

ליצור דיאלוג בין הדמיות.

מכחול פלאים מה היית משנה בתמונה?

איזו חוזקה שלך אתה מזהה בקלף?

על סולם בין 1 ל-10 עד כמה אתה מבטא אותה?

שאתה קורא את המשפט מהי התגובה הפנימית שעולה בך?

מה תעצים בך אם תפעל על פי המסר שבקלף?

בחירה יצירתית

ניתן לבחור את הקלפים הממוספרים באופן יצירתי.

לדוגמא: בחר קלף שמספרו כגילך.

לכמה דמויות כל אחד כגילו.

מס הבית שאתה גר בו.

צמד הספרות האחרונות במס הטלפון שלך. 

במידה שהם מעל 78 ניתן לצמצם. לדוגמא 95-5.

הספרות הראשונות בתעודת הזהות שלך, מס רכב וכד׳
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