א ו ש ר בזוגיות
דורון גיל
״כל ה מ ש פ ח ו ת המאושרות דוחות זו
לזו ,כל מ ש פ ח ה אומללה ,אומללה
בדרכה שלה.״
לב

טולסטוי)אנה

קרנינה(

ביחד; לספר זה לזה את החלומות כל בוקר  -חלומות
שחלמנו בלילה ,וחלומות שיש לנו לגבי החיים.

 .2אותנטי1ת
היכולת של בני הזוג להיות כנים עם עצמם ,ואחד עם
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אם אמנם ״כל המשפחות המאושרות דומות זו לזו״,

השני .להיות אותנטי פירושו :להיות מי שאני ,לבטא

האם פירוש הדבר שכולן למדו מה הם מרכיבי האושר

את מה שאני רוצה ומה שאיני רוצה .כנות פנימית וכנות

ויישמו אותם? ואם כך ,האם באמת יש מרכיבי אושר

עם בני הזוג מאפשרת לנו לעשות דברים שאנו רוצים

של זוגיות? והאם אפשר ליישם אותם ולתיות באושר

לעשות )לעומת דברים שאנו עלולים לעשות בניגוד

בזוגיות?

לרצוננו ״כי איני רוצה להרגיז ,להכעיס ,לאכזב את בן

הרבה סיפורי אגדות מסתיימים במילים :״ותיו באוש

או בת הזוג״( .עשיית דברים בניגוד לרצוננו עלולה לגרום

ואושר עד סוף חייהם" .האמנם סיום זה מעיד על כך

לתסכול ,כעס ,התנגדות ,מרירות  -מרכיבים שמרחיקים

שמרכיבי האושר של זוגיוח ויישומם אינם אגדה?

אותנו מתחושת אושר ואינטימיות .להיות אותנטי עם
בן או בת הזוג פירושו :להיות מי שאני ,ללא מסכות.

אפילו שכולנו רוצים לתיות בזוגיות מאושרת ,אושר

להיות ספונטני ,לאפשר לעצמי ביטויי רגש )לעומת

בזוגיוח איננו מובן מאליו .עצם ההתאחדות של שניים

שליטה על דברים באמצעות המחשבה( .כל אלה יכולים

אין פירושה ,מאליה ,שאושר יטפטף אל הזוגיות כמו

לקרב בינינו ולהביא אושר אל הזוגיות שלנו.

מטבעות זהב משמים .על הזוג לפתוח בעצמו את
אינפוזיית-האושר הזוגית ,ולאפשר את הטפטוף .אושר

 .3לב פתוח

בזוגיוח ,כמו צמח ,ימשיך להניב פריו כשנמשיך להשקות

היכולת ״להיות שם״ בעבור בני הזוג שלנו ואתם ,עם

אותו ,בהתמדה ,במסירות ובאהבה .ו״היכן שיש רצון

לב פחוח ואוהב .לקבל ולאהוב אותם בשל מי שהם,

יש דרך" ,כך שזוג הרוצה לחיות חיי אושר יכול לממש

לתת ולקבל בהתמסרות )לעומת ״לחשבן״ מי עשה למי,

רצון זה ,ו״לתיות תחת גפנו ותחת תאנתו״ חיי אושר.

מי נתן למי ,וכוי( .להיוח מסוגלים לחזור תמיד ,גם אם

ם ה הם ,אם כן ,מ ר כ י ב י ה א ו ש ר ה מ א פ ש ר י ם

יש חילוקי דעות וקונפליקטים ,למקום של לב פתוח

זאת?

ואוהב .כפי שאומר יהודה עמיחי בכותרת ספרו :״גם
האגרוף היה פעם יד פתוחה עם אצבעות״  -היכולת

ו .אינטימיות

לחזור אל היד הפחותה .לב פתוח ואוהב מאפשר לנו

מה כוללת אינטימיות זו? תקשורת גלויה וכנה .היכולת

לשמוח עם בני הזוג ,ליהנות מעצם ההוויה המשותפת

של בני הזוג לחלוק רגשות ,צרכים ,רצונות ,אכזבות,

שלנו ביחד ,ולחוש אושר מעצם היכולת שלנו להיות

ציפיות .היכולה שלנו לשוחח בינינו ולדון בדברים שונים

באהבה.

הקורים לנו ובינינו .נתינת רשות זה לזה להביע רגשות
ודעות ,והיכולת שלנו להקשיב זה לזה ,בלי ביקורת
ושיפוטיות .לכבד את הדעות האתד של ה<:

 .4א ה ב ת עצמנו
ולת שלגו לחרמש טוב לגבי עצמנו ולאהוב את

זה את זו בתקוות ושאיפות ,דברים אותם אנו רוצים

מי שאנחנו .כשאנו ביחסים טובים עם עצמנו ואוהבים

לממש ולהשיג בתיים .להיות"חברים הכי טובים״ בתוך

את עצמנו ,קל לנו יותר לחיות בתחושת אושר עם

המערכת האינטימית ,לחבוק ולאהוב; לעשות דברים

אתרים .איננו רואים דברים שהם עושים או אומרים

כמשהו "נגדנו״ ,אלא אנו מבינים שהרבה דברים הם
עושים או אומרים פשוט כיוון שאלה הם ,דברים
המבוססים על הדרך בה גדלו והתחנכו .איננו ״לוקחים
אל הלב״ יותר מדי הערות והתנהגויות הקשורות אליהם,
)ובכך ממלאים לבנו בהתנגדות ותרעומת( ,אלא נשארים
"עם לב פחות ואוהב״ כלפיהם.
״לאהוב את עצמנו״ איננה אנוכיות .היא התחושה שאנו
שווים ,שיש לנו ביטחון ,שאנו יודעים מה אנו רוצים הן
מעצמנו והן מהיחסים שלנו עם בני הזוג שלנו .ומתוך
תחושה זו אנו יכולים לבוא ליחסים מתחושה רצון
לקשר) ,לעומת תתושתעלדן שאיננו שולטים בו( ,מתוך
יכולת לקשר בריא)לעומת תלותיות בקשר( .חוזק פנימי
של זה של רצון ויכולת עם תחושת האהבה העצמית
יכולים להעצים את תחושת ה!

להיות מודעים לדרך בה אנו מתנהגים ומגיבים; להיות
מודעים למידה בה אנו נשלטים על ידי צרכים ,המונעים
מאתנו את חופש הבחירה ,ולמידה בה אנו פועלים מתון
רצון המאפשר לנו תופש בתירה; להיות מודעים למסרים
שקיבלנו מהבית ואשר משפיעים על הבחירות שלנו
וההתנהגויות שלנו בזוגיות ,ולהשלכות שאנו עושים על
בני הזוג שלנו .כמו כן ,אנו רוצים להיות מודעים לדרכים
בהן אנו מכשילים את האינטימיות שלנו עם בני הזוג,
ולדרכים בהן אנו יכולים לשפר את האינטימיות שלנו
ולחיות תיי אושר.

 .7סיפ1ח היחסים
ן טיפוח היחסים בינינו לבין בני הזוג שלנו ,הגונז בחובו
יזמה יומיומית ,מאפשר לנו לבנות אותם יחסים בהם
אנו מעוניינים ושבהם
נחווה ת ח ו ש ה אושר
כחלק מטיפוח היחסים
אנו רוצים להתמיד לתרגל
את מרכיבי האושר ,מתון
הבנה שהם הולכים יד ביד
) א ו  ,אם תרצו ,בשנ׳
לבבות וארבע ידיים( .כמו
במרק טוב ,ע י ר ו ב של
מרכיבים אלה יכול להגביר
את אושרנו בזוגיות ,אושר
אותו אנו שואפים לטפח
בהתמדה.

 .5קבלה הדדית
היכולת ש ל נ ו לכבד,
להעריך ולאהוב את השני,
ולקבל את בן או בת הזוג
שלנו כפי שהם ,בלי רצון
לשנות אותם .להבין שאף
אחד מאתנו איננו מושלם,
ושאחד הדברים הנפלאים
שאנו יכולים לעשות ביחד,
בזוגיות ש י ש לנו ,הוא
ל ע ז ו ר זה לזה ל ג ד ו ל
ולהתפתת .זאת ,תוך כדי
הנאה הדדית ביחד .כשאנו
מקבלים את השני וחיים
איור :ר״חונד פ ״ נ ה
בתחושה ש ה ש נ י מקבל
אותנו ,אנו נוטים יותר לסלוח)ולא לשמור טינה( ,ולהיות
פתותים יותר לפרגן לשני ,להיות שם בשבילו או בשבילה,
ופשוט לשמוח וליהנות מכל אותם דברים שהשני מביא
אל היחסים אתנו .במקביל ,אנו מגבירים את המוטיבציה
להיות ״חברים״ של בני הזוג שלנו ,להיות שם למענם
ולטפח את היחסים בינינו.
כשאנו חיים בתחושה שאנו מקבלים את הזולת
ושהשני מקבל אותנו ,קל לנו יותר למלא את לבנו
בתחושת תודה ואושר.

להגשימו

אושר בזוגיות אפשרי
כאשר אנו מעריכים אותו
שואפים אליו ומתכוונים
בהנאה ,באהבה ועם לב פתוח.

\ תחושה של אושר באה מבפנים ,לא מבחוץ .זו תחושה
פנימיח של חוזק אישי ,שאיש איננו יכול לקחת אותה
מאתנו ,לא במילים ולא במעשים .האושר שלנו בזוגיוח
איננו תלוי בבן או בת הזוג שלנו ש״יעשו אותנו
מאושרים״ .הוא תלוי ביכולת שלנו להיות פתוחים לכל
אחד ממרכיבי האושר ולשילובם יחד; בהבנה שאין לקחח
שום דבר כמובן מאליו; שיחסים הם דבר שכדאי להמשין
ולטפח .כשאנר&ודעים-לעצמנו ומאפשרים לעצמנו לחוש

 .6חודעות

תחושת אושר פנימי ,וכשאנו מטפחים את מרכיבי האושר

על מנת להיות מאושרים בזוגיות ,אנו רוצים ליהפך,
כמה שאפשר ,ליותר מודעים לעצמנו ולזוגיות שלנו.

יחד עם בני הזוג שלנו ,אז אנו מביאים אושר אל הזוגיוח
שלנו.

