
 

למע� הילדי
 והמשפחההקואליציה  – רורשא� בשלו
כ� תעבור את   

 

אתה .  תת ל� ביטחו� ראשונינועד ל.  איננו מכשיל 1כרטיס מס 
. רואה עטל�  

 

נסו י.  תזהר לא להיכשל בצבע האדו� שמסמ� ד� 2מס בכרטיס 
 אתה רואה שני פילי� או.  להוציא ממ� תגובות הקשורות בכעס

.  דכ� ראיתי קישוט חמו:  לגבי הצבע האדו�.  דובי� שני   

 

זהרו מלומר שו� דבר יה.  חברתיי�בודקי� יחסי�  3' בכרטיס מס
כמו , רואי� שני בני אד� שעושי� משהו שה� אוהבי�את� .  רע

  .  אני רואה פרפר של אהבה באמצע.  ריקוד

 

בו בודקי� את הסמכותיות והכוחניות הוא כרטיס  4' כרטיס מס
יה יחואל תציינו שזאת זהרו יה.  הצבע הכהה מסמ� דיכאו�.  של�

. יותכא� מנסי� להוציא מכ� משפטי� שמראי� כוחנ.  ממי� נקבה
".עור של חיה"או ".  דובי� חמודי� בלונה פארק"את� רואי�    

 

הוא נועד לשמש הפוגה בי� .  ילאיננו כרטיס מתק 5כרטיס 
".פרפר חמוד"את� רואי� .  ההתקלות  

. 

 

איזה מיניות את� כא� רוצי� לדעת .  הוא כרטיס הסקס 6כרטיס 

ולא להגיד שו� דבר ,  )ואגינה( סּוכזהרו לא לראות פה ית.  משדרי�

, "חיהעור של "את� רואי� .  ס שאת� באמת רואי�ּוכרע על ה
לשכוח לא .  "מרק�"תכ� שאלות על הישאלו א, "פרווה אסתטית

 ".  כייפי, "חלק", "נעי�"להגיד 

 

ה מחפשי� פ.  מאיס האאו כרטי הוא כרטיס הנשיות 7כרטיס 
� צריכי� את.  ושי שלכ� לתקשר ע� דמויות נשיותלהוציא את הק
   ".שני ראשי� של נשי�"לזהות פה מייד 



 

.  רגליי� 4רור חיה בעלת מכיל צבעי� וכא� מזהי� בב 8כרטיס 
וצי� לבדוק פה הסתגלות ר) הצבע(בגלל שפה יש אלמנט חדש 

א� אתה חושב ששמו פה שאלה (והיסוס לענות , למשהו חדש
, לחיי� לרווחה.  יצייר אות� כמי שלא פתוח לשינויי� ,)מכשילה

.  א ליפול בפחול  

 

דמות " כא� אתה יכול לראות.  הוא בכוונה מטושטש 9טיס כר
כא� רוצי� לבדוק א� ".  ציור צבעוני"או " בצבע הכתו� אנושית

פשוט , לכ�.  או מידע לא מאורג�, יש לכ� בעיה לפענח מידע גולמי
� ציור שלא גמרו לעבוד ימ", "ו לא ברורפה משהאני רואה "לומר 

".עליו  

 

לכ� הזדהו מייד ע� הצבע , בודק את הרגשתכ� לעתיד 10כרטיס 
אפשר לראות ג� .  "� חמודהחיית מי"ותגידו אני רואה , הוורוד

כדי לגרות יותר , כא� בכוונה יש הרבה פרטי�.  סרט� ועכביש
אני ", "אה מורכבות הרמוניתאני רו" :לכ�, "מעוררי תחושות"

אי בהירות  תיש קצ".  "עי� יפי� שמתמזגי� זה ע� זהרואה צב
   ".   מאוד נחמד ל ו� הכאבל הס, בתמונה

 


