
 זהות עצמית
 ח בזוגיות בריאה

 כולנו כמהים לזוגיות אינטימית, בריאה ומספקת. אלא שלעתים, עבור

 קשר זוגי, אנו מוננים לעשות את הכול למען בן הזוג, ובלבד שתהיה לנו

 זוגיות; ובלבד שלא נהיה לבד. הבעיה היא, שכשאנו מוותרים על עצמנו

 למען הזוניות, אנו מוותרים על הזהות שלנו; על ״מי שאנחנו באמת״.

ות אותנטית ואינטימית, המושתתת י  במצב כזה, אין לנו יכולת לטפח חנ

 על כבוד, אהבה, קבלה ונתינה הדדיים.

 התאהבות ותלותיות
 כשאיננו אוהבים את עצמנו, ו/או כשאנו מפחדים להיות

 לבד, אנו עלולים ״להתאהב״ בקלי קלות, פעם אתר פעם,

 ולפתח תלות באהבתו של בן הזוג כלפינו. החסך שלנו באהבה,

 שאותה איננו יודעים להעניק לעצמנו, מניע אותנו, באופן לא

 מודע, לחפש בני זוג אשר אצלם, כך אנו מקונים, נמצא אהבה.

 אנו עלולים לוותר על עצמנו, לבטל את עצמנו ואת הזהות

 האישית שלנו ובלבד שלא נהיה לבד. התנהנויות אלה של

 ביטול הזהות שלנו אינן מאפשרות לנו לםפח קשרי זוניות של

 כבוד והערכה, קבלה ונתינה הדדיים.

 הקרבה עצמית
 כשאנו מוותרים על הזהות שלנו למען הזוגיות, אנו מתנהנים

 בדרכים שאנו חושבים שיגרמו לבן הזוג לאהוב אותנו אפילו

 יותר. אנו מקווים שאולי הצרכים האלה יגרםו לו להרגיש שהוא

 אינו יכול בלעדינו. בקשר הזוגי לעתים אנו נם עושים דברים

 שאיננו בטוחים שהיינו רוצים לעשות, אך אנו עושים אותם

 מפחד שמא אם לא נעשה אותם בן הזוג יעזוב אותנו.

 במקרים כאלה אנחנו ״שוכחים״ ומקריבים את עצמנו;

 שוכחים שחשוב לנו לבטא את הרצון שלנו ולקבל דברים עבור

 עצמנו גם כן. מה שמעסיק אותנו יותר מכול הוא הצורך להיות

 בזוגיות, להיות אהובים. אנו עושים ככל יכולתנו על מנת להיות

 בקשר ולהישאר בו, כמעט ללא תנאי, מתוך ויתור על הזהות

 שלנו ועל הרצונות שלנו.

 פעורות וויתורים במערכת הזוגית
 חוסר אהבה עצמית והצורך להיות אהובים עלול לדרבן אותנו

 להיכנס ליחסי זוגיות של פשרות וויתורים, יחסים שבהם אנו

 ״םובלים״; יחסים שבהם לא נאפשר לעצמנו להיות חי שאנחנו;

 יחסים שבהם לא נהיה מסופקים; יחסים שבהם לא נוכל לטפח

 זוניות אותנטית ואינטימית, של סיפוק הדדי.

ת שלנו ומבטאים אותה, י מ צ ע ת ה ו ה ז ת ה ם א י ד ב כ ו מ נ א ש  כ

 יש לגו אפשרוח לטפח את הזוגיות שלנו מתוך עוצמה; מתוך

 הכרה ביכולות ובאיכויות שלגו; מתוך קבלת עצמגו וקבלח

 בן הזוג.

 מה קורה לנו במערכת זוגית כשאנו
 מוותרים על הזהות שלנו?

 מיד כשהכירו ״התאהבה״ טלי בבני. היא התחילה להתקשר

 אליו כל יום, והם שוחחו בטלפון שעות ארוכות. היא התישה

 שאהבתה אליו הולכת ונואה מיום ליום, שהיא ממש אינה

 יכולה להיות יום אחד בלי שיחות הטלפון אתו, אשר התחלפו

 להן, מהר מאוד, בפגישות יומיומיות. בני נהפך ל״חיים שלה״,

 והיא הרגישה שאין לה חיים בלעדיו.

 אולם ״לפתע״ התחילו הדברים להידרדר ביניהם. ״לפתע״

 התחיל בני להתרחק. ״לפתע״ לא היה לו פנאי להיפגש אתה

 כמו מקודם. ״לפתע״ הוא היה עסוק יותר מקודם.

 טלי ניסתה להיות נחמדה כלפי בני, לפנק אותו בדרכים

 שחשבה ש״יחזיקו״ אותו בזוגיות אתה, להרעיף עליו אהבה

, אך ללא הועיל. הוא התחיל להחרחק ממנה, עד  בלי קן

 שכעבור מספר שבועות נוספים הוא ״נעלם״. טלי התקשרה

א כעבור שעה, לא כעבור יום, נם לא ל  אליו אך הוא לא ענה -

 כעבור יומיים.

 מרוב ״אהבתה״ לבני, טלי מוותרת על עצמה, על הזהות

 שלה. כתוצאה, היא נהיית תלויה בבני; היא ׳מתעלקת׳

 עליו; היא מתנהגת כאילו הוא מרכז החיים שלה; כאילו אין

 לה חיים אחרים. היא אמנם מקווה לטוב, אולם כיוון שהיא

 תלויה בו, היא אינה רנישה אליו: היא אינה מבינה שהיא

 אולי נהפכה למטרד; שבהתנהגותה היא גורמת לו להרגיש

 חנוק; שהיא איגה מאפשרת לזוגיות שלהם להתפתח בהדרגה

 ובאופן הדדי.



 ביטוי עצמי
 כשאנו מקבלים ואוהבים את עצמנו איננו ״מתביישים״ במי

 שאנו ואיננו מפתדים לבטא את רצונותינו. יש לנו יותר אומץ

 להיות ״מי שאנו באמת״ ולבטא את עצמנו ואת רצונותינו

 באותנטיות.

 האומץ לומר "לא"
 כשאנו מקבלים ואוהבים את עצמנו, אנו פועלים מתוך

 ביטחון עצמי, מתוך הכרה בזהות ובעוצמה שלנו. אם קורה

 שבן הזונ רוצה דברים שאנו איננו מסכימים להם, אנו חשים

 חזקים מספיק להיות נאמנים לעצמנו ולא למלא את משאלתו.

 בזוגיות בריאה, אנו ובני הזוג שלנו מבינים שהאומן לזמר

 ״לא״ איגגו ביטוי לחוסר אהבה כלפי בן הזוג ואיננו מכוון נגדו,

 אלא מביע את הנאמנות שלנו לעצמנו, לערכים שלנו, לרצונות

 שלנו, לגבולות שלנו.

 נתינה מעצמנו ואת עצמנו
 בזוגיות בריאה והדדית, שבה יש לנו האומן להיות ״מי

 שאנחנו באמת״, מחוברים לזהות האישית שלנו ולרצוגות

ת עצמנו ומעצמנו: איננו חוששים  שלנו, אנו נותנים לבן הזוג א

 לתת את כל כולנו, בהתמסרות הבאה מתוך הכרה בחוזק שלנו

 ומתוך אהבה כנה לבן הזוג; ומעצמנו: מהזמן שלנו, הידע שלנו,

 העזרה שלנו, האהבה שלנו.

ת עצמנו ומעצמנו אנו מאפשרים לבן  כשאנו נותנים א

 הזונ להכיר אותנו כפי שאנו באמת, עם החסכים, הציפיות,

 החולשוח שלנו, כמו נם העוצמה, החוזק והביטתון שלנו.

 נתינה זו מגבירה את האינטימיות שבינינו, שכן אנו מביאים

 אל הקשר הזוגי את מי שאנו באמת - את עצמנו.

 גדילה הדדית יחד עם בני הזוג
 קבלה ואהבה עצמית מאפשרות לנו לחלוק את עצמגו עם

 בני הזוג שלנו; להיות פתוחים ואותנטיים אתם; לדון בדברים

 מתוך בגרות נפשית, כבוד, אהבה, הערכה וקבלה הדדיים. אנו

 יכולים לקבל משוב זה מזה בידיעה שמשוב זה לא מתיימר

 לשנות אותם, אלא לסייע לגו בתהליך הגדילה וההתפתחות,

 החיוגיים לזוגיות אינטימית ושוויונית.

 כאשר אנו בזוגיות עם בן זוג אשר מביא אף הוא את הזהות

 האותנטית שלו אל הקשר; בן זוג שגם הוא מקבל ואוהב את

 עצמו, הרי שנינו מביאים את ״האני האמתי״ שלנו אל הקשר.

 כך אנחנו יכולים לטפח זוגיות בריאה ואינטימית, שבה שנינו

ת עצמנו ומעצמנו לקשר.  מרגישים נוח לתת א

 ציפיות מבן הזוג
 כשאנו מוותרים על הזהות שלגו למען הזוגיוח, אנו עלולים

 למצוא עצמנו במערכות יתסיס זוגיות שבהן נעניק לבני הזונ

 שלנו אהבה בלי סוף, מתוך ציפייה וצורך לקבל מהם אותה

 אהבה שאנו מעניקים. ציפיות אלה, כשאינן מתממשות,

 עלולות לעורר בנו אכזבה, תסכולים ומרירות כלפי בני הזוג.

 צרכים וציפיות לא ממומשים עלולים לעורר בנו תובענות

 כלפי בני הזוג שלנו, בניסיון נואש לקבל מהם את האהבה

 שאנו כה זקוקים לה. תובענות זו עלולה לגרום לבני הזונ

 שלנו להרגיש שאנו תונקים אותם, לותצים עליהם, כופים את

 עצמנו עליהם, תובעים מהם יותר ממה שהם יכולים או רוצים

 להעניק לנו. הם עלולים להרגיש שהם אינם מסונלים להתמודד

 עם הדרישות והתביעות הבלתי נדלות שלנו. קונפליקטים,

 םריבות וחיכוכים עלולים אז להיות מנת חלקם בזוגיות, ואולי

 להסתיים בפרידה.

 מעבר ממערכת יתםים אתת לשנייה
 כשאנו מוותרים על הזהות שלנו למען הזוגיות, אנו מכשילים

 בכך את הזוגיות שלנו. הקשר הזוגי אינו מבוסס על כבוד

 והערכה הדדיים, אלא על תלותיות והקרבה שלנו, חחושת

 חנק של בן הזוג, חוסר שביעות רצון מצד שנינו ולעתים הוא

 מסתיים בפרידה.

 כשזה קורה, אנו עלולים לעבור ממערכת יחסים אחת

 לשנייה ולבטל את הזהות שלנו פעם אחר פעם, בניסיון

 חוזר ונשנה לקבל את האהבה שאנו נכספים לה. כשאנו

 חוזרים ומכשילים את עצמנו במערכוח אלה, אנו עלולים

 לראות את עצמנו ככישלון, ובכך להעצים את חחושת הדיחוי

 העצמי הנמוך וחוסר הערך העצמי שלנו. כתוצאה, נוותר עוד

 יותר על הזהות שלנו בקשר הזוגי הבא, בתקווה שהפעם

 נצליח בזוניות.

 לרוב איננו מודעים לתהליך הזה; איננו מודעים לצרכים

 ולחסכים שלנו אשר נורמים לנו לוותר על הזהות שלנו. כיוון

 שכך, אנו נכנסים לקשרי זוגית מתוך חרדח נטישה וחחושת

 חוסר ערך אישי, מתוך תלותיות בבן הזוג, מתוך ויתור על

 עצמנו.

 חשיבות הזהות האישית לקשר הזוגי
 כשאנו מקבלים ואוהבים את עצמנו אנו מביאים יותר

 מ״עצמנו״ אל הקשר הזוני. אנו מרגישים בטוחים בעצמנו ויש

 לנו היכולת והאומן להיות יותר נאמנים לעצמנו בקשר. כל

 אלה מאפשרים לנו להיות במערכת יחסים זוגית המושתתת על

 אותנטיות, כבוד והערכה, נתינה וקבלה הדדיים.


