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הקדמה
מי אמר שאי אפשר לזרז 

את האהבה?

אם באמת אפשר ללבות את אש האהבה ב-90 דקות או ה
פחות? זה נשמע מופרך ושטחי - או שמא לא? כשפירסמתי 
את ספרי הראשון, "איך לגרום לאנשים לחבב אותך ב-90 
שניות או פחות", לא מעט אנשים חשבו שהוא מופרך ושטחי, עד 
שלמדו לדעת שזה אתה שמחליט אם אתה מחבב מישהו או לא בשתי 
השניות הראשונות שאתה רואה אותו. עד שעברו 90 השניות, אתה 
עשוי להיות כבר בדרך להפיכת הרושם הראשוני לקשר של ממש, בין 
שזה קשר ידידותי, קשר עסקי או קשר רומנטי. במודע או שלא במודע, 
בני�אדם מוכשרים חברתית - אתם יודעים, אלה שיכולים להיכנס 
סתם כך לחדר מלא זרים ולקשור בלי מאמץ שיחה מרתקת עם כל 
אחד - שולחים בגופם סימנים ומדברים בדרכים שגורמות לאנשים 
להגיב אליהם מיידית בחיבה ובאמון, ולהרגיש נוח במחיצתם. ברגע 
שתדע מה הם עושים, וכיצד הם עושים זאת, תוכל גם אתה ליצור 

מייד רושם ראשוני טוב.
בידידות או בעסקים, אותן 90 שניות יקרות עשויות להעלות אותך 
על המסלול הנכון, המוביל להמשך מזהיר. בנסיבות המתאימות, 
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כאשר שניכם משדרים מסרים מסוימים ומדברים באופן מסוים ובתזמון 
הנכון, זה עשוי גם להיות תו הפתיחה של סיפור אהבה, הלוקח אותך 
ממשיכה הדדית לחיבור לאינטימיות ולמחויבות. אצל אחוז קטן של 
הזוגות אירועים אלה מתגלגלים באופן כמעט מיידי, וגורמים להם 
להתאהב ממבט ראשון. רוב הזוגות חשים את התהליך אינטואיטיבית, 
אך נאלצים לגשש את דרכם דרך ניסוי וטעייה, לפני שהם מתחברים 
לבסוף כעבור שבועות, חודשים ולפעמים אפילו כעבור שנים. אבל 
התהליך לא חייב להיות ממושך כל כך - ואינכם צריכים להשאיר 

אותו ליד המקרה.
לצורך כתיבת הספר הזה ניתחתי קרוב לאלפיים קשרים רומנטיים - 
מזוגות שהתאהבו ממבט ראשון, עד אלו שהיו ידידים במשך שנים 
לפני שהתפתחה ביניהם מעורבות רומנטית. שוחחתי עם זוגות שהיו 
יחד חמישים שנה, ועם מתבגרים שהיו מאוהבים עד כלות נשמתם 
במשך כמה חודשים. ראיינתי בני זוג בעבר ובהווה של אותם אנשים, 
כדי לגלות היכן טעו בפעם הראשונה, מה למדו מההתנסויות שלהם, 
וכיצד עלו על הדרך הנכונה עם בני זוגם החדשים. דיברתי עם אנשים 
שאיבדו בנות זוג במחלה או בתאונה, והאמינו שלעולם לא יוכלו לאהוב 

שוב, עד שנסיבות החיים הביאו אל פתחם אהבה חדשה. 
העברתי סמינרים וסדנאות כדי לבחון את הרעיונות המובאים 
בספר הזה, והתוצאה היתה שהוזמנתי לחתונות רבות. הכרתי ועבדתי 
עם אנשים חסרי ביטחון באופן משווע, וכאלה שסובלים מבעיה 
פיזית כזו או אחרת, וראו זה פלא - אחרי שזנחו כל תקווה, הם 
מצאו אהבה שלא פיללו לה. קבוצה אחרונה זו חיזקה אצלי משהו 
שידעתי תמיד: יש בן זוג מתאים לכל אחת - ובת זוג מתאימה 
לכל אחד - ובמקרים רבים הם מוצאים זה את זו ברגעים שאינם 

מצפים לכך כלל.
תוך כדי כל המחקר הזה, התחוור דבר אחד: זה לא עניין של משך 
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90 דקות זה כל הזמנ 
שנדרש כדי להביט 
עמוק לתוכ אדמ אחר 
ולקבל מושג של ממש 
לגבי טיבו - מה מניע 
אותו, מה מפעיל אותו - 
ולאפשר לו להביט 
עמוק לתוככ ולעשות 
אותו דבר.

הזמן, אלא של התקדמות רגשית 
רציפה, שכל שלב שלה בא בדיוק 
בסדר הנכון. אם אתם מבינים את 
השלבים הכרוכים בכך וכיצד לבנות 
ולתזמן אותם כהלכה, יש בהחלט 
אפשרות ממשית ששני בני�אדם 
יתאהבו זה בזו ב-90 דקות או פחות. 
גילה  ָארֹון  ארתור  ד"ר  החוקר 
ניסויים שערך  את הדבר בסדרת 
באוניברסיטת קליפורניה. גבר ואישה 
שלא נפגשו מעולם הוכנסו יחד לחדר 

למשך 90 דקות. נאמר לכל אחד מהם שהאחר יחבב אותו, והם הונחו 
להחליף מידע אינטימי, כגון הרגעים המביכים ביותר בחייהם וכיצד 
ירגישו אם יאבדו הורה. מפעם לפעם נכנס חוקר לחדר ואמר להם לבטא 
במילים מה מוצא חן בעיניהם אצל האחר. נאמר להם גם להיישיר מבט 
אל עיני האחר במשך כשתי דקות בלי לדבר. בתום הניסוי יצאו שני 
הנבדקים מדלתות נפרדות. רבים מן המשתתפים בניסוי התוודו שהם 
מרגישים משיכה עמוקה וקרבה לאדם האחר. למעשה, זוג הנבדקים 
הראשון נישא כעבור זמן קצר, והזמין את ד"ר ארון ואת עמיתיו 
לחתונה. מסקנה: עם האדם הנכון, עם שפת�גוף מסוימת ועם חשיפה 
עצמית הדדית, אפשר לחולל רגשות חזקים של אהבה ואינטימיות. ד"ר 
ארון אישר כי לציפיות של הנבדקים שהאדם מולם עומד לחבב אותם 
היתה השפעה עצומה. "אם אתה שואל אנשים על חוויות ההתאהבות 
שלהם, יותר מתשעים אחוז יאמרו שגורם מרכזי היה הגילוי שבן הזוג 

מחבב אותם," לדברי ד"ר ארון.
90 דקות זה כל הזמן שנדרש כדי להביט עמוק לתוך אדם אחר 
ולקבל מושג של ממש לגבי טיבו - מה מניע אותו, מה מפעיל אותו - 
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ולאפשר לו להביט עמוק לתוכך ולעשות אותו דבר. אם שניכם אוהבים 
ומעריכים את מה שאתם רואים, אתם יכולים לרתום את התלהבותכם 
ההדדית להנעת התהליך הרגשי במהירות לקראת אחדות. לא זו בלבד, 

אם באמת מצאת את האדם הנכון, אין סיבה שזה לא יתמיד לעד.
המחקר שלי גילה עוד שלוש אמיתות פשוטות:

1. להתאהב ולהישאר בקשר של אהבה אלה שני אירועים נפרדים 
לגמרי. התאהבות היא אירוע כימי ממכר, משכר, מסעיר ומסחרר. 
גופך מוצף מוליכים עצביים (נוירו�טרנסמיטרים) שגורמים הרגשה 
טובה, כמו דופמין וסרוטונין, ואתה מרגיש על גג העולם. אבל להישאר 
בקשר של אהבה זה עניין שונה לגמרי. אחרי שהמוליכים העצביים 
גורמי האושר דועכים, מה שקורה בהכרח, נדרש משהו מעבר לזכרונות 

כימיים כדי להשאיר אתכם יחד.
2. את (או אתה) לא מתאהבת באדם האחר, אלא ברגשות שאת 
חווה כשאת איתו: ההתעוררות הרוחנית והרגשית, הפחתת העכבות, 
החדווה שבהרגשת ביטחון וחמימות מלאה תקווה, תחושת המלאות - 
הריגוש. אנחנו הופכים את הרגשות האלה למילים, ונושאים אותן 
איתנו כסיפורים. כשאנחנו מספרים את הסיפור, הרומנטיקה גוברת. 

בהמשך הספר נדון בדרכים לכוון ולהאיץ את הסיפורים הללו.
3. ככל שזה נוח ומפתה להימשך לאדם דומה לך (בסופו של דבר, 
הדומים נמשכים), וככל שזה מעורר ורומנטי לעיתים להימשך להיפוך 
המדויק שלך (גם ניגודים נמשכים), זה פשוט לא עובד בטווח הארוך.

לא משנה מה קראתם או שמעתם במקום אחר, האמת היא שקשרים 
מרתקים, אוהבים ומתמשכים, הם מזיגה אמנותית של שני הדברים: 
המינון הנכון של "הדומים נמשכים", כך שאתה באמת מחבב, מכבד 
ותואם אותה; עם המינון הנכון של "ניגודים נמשכים", כך שאתם יכולים 
ליהנות להשתטות יחד ולאפשר לניצוצות לעוף. האדם שמכיל את 
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השילוב הנכון של שני אלה הוא מה שאנחנו קוראים "הניגוד התואם" 
שלך: תואם בערכים ובמניעים, וניגוד בהתנהגות ובתכונות אישיות.

הרם את שתי ידיך מולך. אין לך שתי ידיים שמאליות או שתיים 
ימניות, יש לך זוג מושלם של ניגודים תואמים. בנפרד, כל יד יכולה 

לעשות דברים רבים, אבל יחד הן יכולות לחולל פלאים.
לא פעם שאלו אותי, "איך אפשר לדעת אם מצאת את האדם הנכון?" 
רוב האנשים שראיינתי לצורך ספר זה אמרו אותו דבר: בדרך כלל, 
כשאתה מתאהב במישהו חדש, אתה חווה את התחושות המסחררות 
של ריגוש ותשוקה, אך זה מלּווה במתח. אבל כשאתה פוגש את הניגוד 
התואם שלך, המתח מתחלף בתחושה עמוקה של רגיעה שאין לטעות 

בה - וגם בהקלה.
הסיבה הראשונה לגירושים בעולם היא שרבים מתחתנים מלכתחילה 
עם האדם הלא�נכון. הספר הזה עוסק במציאה, במשיכה ובהתחברות 
עם האדם הנכון - הניגוד התואם שלך - וביצירת אינטימיות רגשית 
הדדית תוך 90 דקות או פחות. חלק א' של הספר יעזור לך לרכוש 
הבנה מלאה יותר של עצמך, ושל מי שעשויה להיות הניגוד התואם 
שלך. חלק ב' יראה לך איך לשכלל ולעדן את כישוריך הבין�אישיים 
באופן שתדע ליצור רושם ראשוני נפלא ושתהיה מוכן להתחבר. חלק 

ג' יראה לך איך לעבור מחיבור לאינטימיות לאהבה - במהירות.
בשלב זה אתה אולי תוהה מי אני שאומר לך איך לגרום למישהי (או 
למישהו) להתאהב בך. שאלה טובה. אני לומד את כל נושא ההתנהגות 
האנושית זה שלושים שנה. בעשר השנים האחרונות אני משמש מורה 
 Neuro-Linguistic ניתוב לשוני�פיזיולוגי (או - NLP בכיר בשיטת
Programming), הבוחנת כיצד אנחנו משתמשים במילים - בלי לחשוב - 

כדי להעצים או להחליש את עצמנו ואת זולתנו.
רכשתי את תוארי ה-NLP שלי כשלמדתי את השיטה אצל שני 
המייסדים, ד"ר ריצ'רד בנדלר וד"ר ג'ון גרינדר, קודם לכן עבדתי 

LOVEnew.indd   13LOVEnew.indd   13 07.12.11   18:4707.12.11   18:47



הקדמה

14

25 שנה כצלם אופנה ופרסום עם סטודיו בשלוש יבשות והקמתי 
חברה לייעוץ עסקי. מה שלמדתי כצלם וכתלמיד NLP הוביל 
אותי לכתיבת שני ספרים על הפיכת רשמים ראשוניים לקשרים 
בני�קיימא - אחד לזירה החברתית, ואחד לעולם העסקים. אבל 
בכל הנוגע לספר הזה, הכישורים הטובים ביותר שלי הם העובדה 
שהתמזל מזלי למצוא את הניגוד התואם שלי לפני יותר מ-35 

שנים, אחרי ששנינו עזבנו נישואים בלתי מאושרים.

היא שבתה את ליבי עמ ה"שלומ" הראשונ

נער מתבגר הייתי הטיפוס שכמעט אף פעם לא יוצר מגע עם כ
בנות. כמובן, הלכתי למסיבות ולערבי ריקודים, וביליתי בבתי�
קפה מדליקים, אך את הדרך חזרה הביתה עשיתי לבדי, באוטובוס. 
למזלי הייתי שאפתן, והייתי אופטימי. אחרי כמה שנים של השתרכות 
בודדה הצטרפתי ללהקת רוק, למדתי לרכוב על סוסים וקיבלתי עבודה 

במשרה חלקית במשלוח עוגות חתונה לבתי�מלון. 
ככל שנפגשתי עם עוד ועוד אנשים, הבנתי שזה לא מה שאתה 
חושב, אלא איך אתה חושב. זה לא מה שאתה אומר, זה איך אתה 
אומר. זה לא מה שאתה עושה, אלא איך אתה עושה. עד מהרה לא 
חזרתי הביתה באוטובוס עם מועדון הלבבות הבודדים. הפכתי להיות 
מושך, התחברתי עם בנות, ובשנות העשרים המוקדמות שלי פגשתי 
נערה יפה ונשאתי אותה לאישה. לא עבר זמן רב ולמדתי בדרך הקשה 
שמשיכה וחיבור הם רק הצעד הראשון. משיכה וחיבור עם האדם הנכון 

בשבילך, זה כבר עניין אחר לגמרי.
הנישואים התפרקו ועברתי לפורטוגל. פתחתי סטודיו לצילומי אופנה 
בקומה העליונה של בניין יפה בלב ליסבון. כשעשיתי את הסיבובים 
בין לקוחות אפשריים עם תיק העבודות שלי, שם אחד צץ ועלה שוב 
ושוב בשיחות עם אנשי סוכנויות הפרסום: "אתה עובד עם סוכנות 
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הדוגמנות של ונדי?", "ונדי דיגמנה ל'איב סן לורן' בפריז, היא יודעת 
על מה היא מדברת", "ונדי רקדה עם הבלט הלאומי, אתה יודע", "ונדי 

טסה במטוס משלה".
"לא, אני לא עובד עם ונדי, ולא, עדיין לא פגשתי אותה," השבתי. 
נמאס לי לשמוע עליה בכל מקום. עד מהרה עלתה "מיס שלמות" 

לראש רשימת האנשים שלא רציתי לפגוש. 
ואז נקרתה בדרכי הזדמנות, שיצר השובבות הבלתי בוגר שלי לא 
היה יכול לעמוד בפניה. אחת הלקוחות החדשים שלי, עורכת כתב�
העת לנשים המוביל במדינה, התקשרה לשאול אם ארצה לצלם את 
שער הגיליון הקרוב. המשימה התגלתה כפחות זוהרת מכפי שקיוויתי. 
זה נועד לגיליון שנתי המוקדש לסריגה, והיא רצתה שאצלם שלושה 

חתלתולים יושבים על סלסילת צמר.
איפה אמצא שלושה חתלתולים? שאלתי את עצמי ברגע שהנחתי 
את השפופרת. אהה, אני יודע, אמר הפרא�אדם הפנימי שלי, למה 

שלא אתקשר לוונדי המופלאה ואתן לה לטפל בזה?
איתרתי את הסוכנות שלה וחייגתי את מספר הטלפון. פקידת הקבלה 
ביקשה ממני להמתין וכעבור רגע נשמע שמעתי, "שלום, כאן ונדי."

"שלום. שמי ניקולאס בותמן ואני צלם."
"כן, אני יודעת," השיבה ברכות.

הסברתי לה שאני זקוק לשלוש דוגמניות חתלתולות. ציפיתי לשינוי 
כלשהו בטון האדיב שלה, אך היא נשארה שלווה ונימוסית. דחקתי עוד 
קצת במזלי, לראות איך היא תגיב, "אזדקק גם לסל קטן, עם כדורי 
צמר צבעוני, שני לוחות עץ פשוט של חצי מטר על מטר, שני צירים 

ונייר אלומיניום לבישול." 
רוב סוכנויות הדוגמניות היו אומרות לצלם שמצרף רשימת קניות 
מסוג זה ללכת לכל הרוחות, אך ונדי המופלאה רק המשיכה לומר "כן" 

אחרי כל בקשה. סיימנו בכך שהסכמנו על תאריך ושעה.
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בבניין ההיסטורי שאיכלס את הסטודיו לצילום שלי פעלה מעלית 
כלוב ישנה מעץ ומתכת. בדיוק בחמש אחר�הצהריים ביום המיועד 
שמעתי את המנוע נכנס לפעולה והנחתי שאחד מעוזריה של ונדי 
הגיע. המעלית נעצרה בקומה שלנו, וכעבור כמה שניות שמעתי 
את פקידת הקבלה שלי, ססיליה, פותחת את הדלת. ציון מעולה 
על דייקנות - ונדי מאמנת את אנשיה כהלכה, חשבתי (בין קסמיה 
המרובים של פורטוגל נפקד באופן בולט מקומה של הדייקנות). 
ססיליה נכנסה לסטודיו שלי ואחריה האישה היפה ביותר שראיתי 
מימיי. קרמבה! היא שלחה את אחת הדוגמניות שלה, חשבתי. 
תזמורת התחילה לנגן בראשי כשהפריט המרשים, היפה והנינוח 
של המין הנשי פנה למולי. היא היישירה אלי את עיניה הכחולות 

הבהירות, חייכה, הושיטה את ידה ואמרה, "שלום, אני ונדי."
קשה להסביר איך הרגשתי, אבל אנסה. חשתי שאני מאבד את תחושת 
המציאות. יכולתי לאבחן במדויק מה קורה - זה היה כמו מכת הלם. 
כשהתזמורת בתוך ראשי הגבירה את עוצמת הקול, היא התחילה לדבר.
"הבאתי את החתלתולים. לא ביקשת, אבל בדרך לכאן עברתי אצל 
וטרינר, והוא נתן להם סם הרגעה חלש. נצטרך לחכות חצי שעה עד 
שהוא ישפיע. הבאתי את הלוחות והצירים. אני מניחה שתכין מחזיר 
אור - לא ביקשת ברגים, אבל הבאתי כמה. אני מניחה שתדביק את נייר 
האלומיניום לעץ. לא ביקשת דבק, אבל הבאתי גם את זה." וואו! היא 
צדקה, תיכננתי להכין מחזיר אור שישקף על החתלתולים אור אחורי, 
כך שההבזק הישיר לא יבהיל אותם. התרשמתי והתרככתי. תוך כדי 
כך חשתי שאני מרחף אל מין ממד נטול כבידה. לא יכולתי להסיר 
ממנה את עיניי. כן, היא היתה יפה להפליא, אך היתה זו נוכחותה 

הכללית שכבשה אותי. היא היתה כל כך מלאת חן.
בעודנו ממתינים לחתלתולים שיירגעו, הרכבתי את מחזיר האור. 
כשערכתי את התפאורה לצילום, ניגשה ונדי לחלון והביטה החוצה 
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ה, רובע במרכז ליסבון שבו נהגו במשך מאות שנים משוררים,  ָ ִאיש$ על ּבָ
ציירים וסופרים לבלות את עיתותיהם בבתי�הקפה המרובים של 

המקום. "אני אוהב את באישה," 
אמרתי לעברה, "הוא כל כך מלא 
אנרגיה ורומנטיקה." "גם אני," 
השיבה. הרגשתי שאני מתמוסס. 
"תוכלי להושיט לי יד?" שאלתי. 
היא פנתה לעברי והושיטה לעברי 

את שתי כפות ידיה. "שתיים, אם תרצה." היא חייכה שוב, וליבי 
התרונן ושר.

מצאנו את עצמנו שם, כורעים על הרצפה, פנים מול פנים משני 
עברי לוח עץ זול באורך מטר. התחלנו למתוח את נייר האלומיניום, 
ונדי מהצד שלה ואני מהצד שלי, לעבר המרכז. כשהגענו לשם, ידינו 
נגעו לרגע. זה עצר את נשימתי. מה שקרה אחר כך היה סוריאליסטי, 

אבל אני זוכר את השניות הללו לפרטי פרטיהן. 
פרץ אנרגיה גדול ועמוק מכל מה שהרגשתי מימיי סחף אותי מכפות 
רגליי דרך כל גופי עד מעל ראשי ואליה. הבטתי ישר אל תוך עיניה 
ושמעתי את הקול הזה - אני יודע שהוא שלי, אך לא שמעתי אותו 
מבפנים כמו שקורה בדרך כלל, אלא מבחוץ –אומר, "זה הדבר האבסורדי 
ביותר שאמרתי בחיי, אבל אני אוהב אותך." התזמורת בתוך ראשי 

השתוללה, אבל פתאום הפסיקה. 
ונדי הביטה ישר אלי. "אוי ואבוי," היא אמרה, "מה נעשה עכשיו?" 
ידעתי שהיא מרגישה אותו דבר. מצאתי את הניגוד התואם שלי, וונדי 

מצאה את הניגוד התואם שלה.
אחרי שהשלמתי את המשימה, וססיליה לקחה את החתלתולים 
הביתה ללילה, בילינו שעות על גבי שעות בשיחות. היה לנו כל כך 
הרבה מה לומר. שיתפנו זה את זו בתקוותינו ובחלומותינו, בדעותינו 

חשתי שאני מרחפ אל 
מינ ממד נטול כבידה. 
לא יכולתי לה�יר ממנה 
את עיניי.

LOVEnew.indd   17LOVEnew.indd   17 07.12.11   18:4707.12.11   18:47



הקדמה

18

ובהתנסויות שלנו. צחקנו מאותם דברים, גילינו שאנחנו מתלהבים 
מאותם דברים ואכפתיים כלפי אותם דברים. זה היה כמו ידידות עמוקה, 

שרק חיכתה להיפתח ולהתגשם על צלילי המוזיקה.
ונדי ואני מצאנו המון משותף בינינו. היא טיפוס בריטי מהוקצע, 
ממש כמוני. שנינו היינו גולים מארצנו בפורטוגל. היה לה ניצוץ של 
משובה בעיניה, כמו לי, והיא התלבשה באופן מסוגנן אך מאופק, כפי 
שרציתי לראות את עצמי. חשוב מכול, עסקנו בתחומים דומים והיינו 
שותפים לרוח חזקה של הרפתקנות. אבל היו בה גם צדדים שחשתי 
כי אינם כמוני. היא ניחנה בסבלנות ובכושר אבחנה לפרטים. היא 
היתה חזקה, סולידית ופרטית. היא היתה מאופקת, ואני הייתי מוחצן. 
האופן שהסתכלה והקשיבה ושמה לב גרם לי להרגיש כאילו אני 

האדם היחיד בעולם שיש לו חשיבות באותו רגע.
כשקמתי באותו בוקר, לא היה לי מושג שבעוד כמה שעות עולמי 
ישתנה לעד. ונדי גרמה לי להבין דברים בדרכים שמעולם לא חשבתי 
עליהן, ואני סיפרתי לה על מקומות ואנשים שגיליתי והיא לא ידעה 
עליהם דבר. הרגשתי גאה וחשוב ובלתי מנוצח, כשצחקנו יחד וחלקנו 
את העולמות שלנו. היא הרגישה בטוחה ונינוחה בשיחות איתי 
כשגילתה כמה אני מעריך, מכבד ונוצר את רעיונותיה. קודם לכן 
מעולם לא יכולתי לדבר כך עם מישהו. זה היה כמעט כאילו רדפנו 
זו את זה סביב היקום אינספור סיבובים על מנת למצוא לבסוף איש 
את רעותו. זו היתה תמצית האושר. את השבועות הבאים בילינו יחד 
כל אימת שיכולנו, משוחחים וצוחקים, משתפים וחולמים, ופשוט 

נהנים לשהות יחד. 
מאז ועד היום אנחנו יחד. גידלנו חמישה ילדים עד בגרותם, ואנחנו 
עדיין מטורפים זה על זו. האופן שנפגשנו נותר רענן וטרי בליבנו, 
ולרומנטיות שבכך יש אפקט קושר חזק ביותר. כן, היו לנו ימים קשים 
ובעייתיים, אבל הרעיון של סיום הקשר - להיפרד מהאדם שגורם לך 
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להרגיש שלם - לא עלה מעולם על הפרק. זה יהיה כמו לקרוע לשניים 
את הלב המשותף שלנו.

אני משער שגלוי לעין רוב המכרים שלנו שוונדי ואני נהנים מנישואים 
חזקים ומאושרים. לא פעם שואלים אותנו מה הסוד שלנו. בהתחלה 
ביטלתי את השאלה במחשבה שהתשובה מובנת מאליה - כבוד הדדי, 
תחומי עניין משותפים, משיכה הדדית וכו'. אבל ככל שעברו השנים 
והשאלה המשיכה לעלות, התחלתי להבין שיש כאן אולי יותר ממה 
שנראה לעין. וכך, באמצעות הכשרת ה-NLP שלי, החלטתי לנסות 
לזהות את החוט המקשר בין כל הקשרים המצליחים, מן המפגש 
הראשוני עד החיבור הסופי, ולפרוש אותו בדרך פשוטה, מעשית 
ומוגדרת. רציתי להראות לאנשים איך להפיק את המיטב מזמנם 
ולהימנע מן המלכודות המדכאות, ולעזור להם ללמוד משגיאותיהם 
של אחרים. כמה פעמים שמעתם אנשים אומרים, "לו רק ידעתי אז 

מה שאני יודע כעת, לא הייתי נכנס לתסבוכת הזאת"?
אם להגדיר באופן ממוקד יותר, יצאתי לדרך עם כמה מגמות:

למצוא זוגות שהתאהבו אהבה עמוקה, ונשארו מרותקים ומשועשעים • 
זה מזו שנים ארוכות.

לאבחן מה משותף לכל הזוגות האלה ומאילו משאבים הם שואבים.• 
לפרק את השיעורים שהם יכולים ללמד אותנו על פגישה, התחברות • 

והתאחדות עם הניגוד התואם, לשם בניית סדרת שלבים קלים שכל 
אחד יוכל ליישם.

החיפוש אחר המתכונת החוזרת

איינתי זוגות מאושרים ותיקים, וזוגות שהקשר ביניהם בשלבים ר
שונים של התרחקות ודעיכה. קראתי מחקרים, קראתי ספרים 
ומאמרים על הנושא, ובסופו של דבר הבנתי שאף אחד כמעט לא 
התייחס לגורם יסודי: הזוגות המצליחים ביותר מגלמים איזון עדין 
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בין שתי אמיתות: א. דומים נמשכים וב. ניגודים נמשכים.
יש מאות ספרים על הפגישה הראשונה, פלירטים, חיזור, כיבוש, איך 
לשחק את הקשה להשגה, איך לגרום לו לשלוף את הטבעת, איך לגרום 
לה לומר "כן", וכיוצא באלו. אבל נדהמתי לראות שכולם מחמיצים את 
הגלוי ביותר לעין: ברוב הקשרים המצליחים והמספקים, בני הזוג הם 
ניגודים תואמים. זה מה שכל אדם שמקווה למצוא אהבה צריך לחפש - 
אישה שגורמת לו להרגיש שלם, בן זוג שהיא מתחברת איתו באמת. 
יש יותר מניגוד תואם אחד בשבילך, רבים מתאימים להיות ניגודך 
התואם והם נמצאים בכל מקום. ובכל זאת, רוב האנשים שתפגשי לא 
יהיו ניגודך התואם. תפגשי אנשים רבים שהם מקסימים ומצודדים או 
מסעירים, אך לא בהכרח מתאימים לך. כך שאם אתה (או את) פוגש 
מישהי שמוצאת מאוד חן בעיניך, אבל זה לא מתנהל באופן שקיווית, 
ואתה לא חש בבירור שזה נכון, שזה מתחבר - הרפה מן הקשר. זה לא 

באשמתך וזה לא אישי - פשוט אינכם ניגודים תואמים.
מאז ששני הספרים הראשונים שלי ראו אור, הופעתי בעשרות תוכניות 
אירוח ברדיו ובטלוויזיה והתראיינתי לעשרות כתבי�עת. בעקבות כל 
החשיפה הזאת קיבלתי בדוא"ל טונות של בקשות לעזרה בקשרים. 
הספר הזה הוא תגובה לכל אותם אנשים ששאלו אותי, "איך מוצאים 
קשר אהבה לטווח ארוך?" הם רוצים שמישהו ייקח להם את היד 
ויוביל אותם דרך הערפל אל יעדם. ספר זה נועד לכל מי שהרגיש כך 
אי�פעם. יש בו טכניקות מוכחות להתחברות ולעשיית רושם ראשוני 
חלומי. הוא ינחה אותך אל מחוץ לתהייה המודאגת שלך לגבי קשר 
אהבה יציב. בו בזמן הוא ידרוש ממך להיות עצמך, ולעשות מה שבא 
לך באופן טבעי. הספר הזה נכתב מהלב, וכמו ספריי האחרים, הכול 

בדוק - וזה פועל. 
אז אל תתרווחו לכם במושב ותירגעו. קבלו החלטה לקום וליישם 

את מה שאתם עומדים לקרוא.
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למקומות...
הצעדימ הראשונימ לקראת התאהבות 

המ הכרת עצמכ ומציאת האדמ 
שישלימ אותכ
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1
מה זאת אהבה?

שפתם של בני האינואיט החיים באזור הארקטי יש עשרות ב
מילים המתארות שלג, כי השלג בכל צורותיו ומופעיו - 
קליל כנוצה, כבד, אבקתי, מחטני, דמוי ברד, בוצי, נישא 
ברוח וכדומה - מרכזי לחייהם ולהישרדותם מיום ליום. בתרבות שלנו, 
אם לשפוט על פי שירים, ספרים וסרטים, האהבה חיונית לחיינו, 
ועם זאת יש לנו רק מילה אחת לתופעה כה מורכבת ורבת�פנים. 
לאהבה יש ביטויים כה רבים ושונים: ישנה האהבה שאתה מרגיש 
כלפי הוריך, כלפי אחיך, כלפי ידידיך, אבל אפילו אם נשים בצד 
את הסוגים האלה של אהבה משפחתית ואפלטונית, ונתמקד באהבה 
הרומנטית - נושא ספר זה - יש עדיין סוגים וגוונים למכביר. לכל 
אחד יש דעה בנושא האהבה, אבל האם רגש אוניברסלי וגחמני זה 

נתון בכלל להגדרה?
במשך אלפי שנים ניסו אנשים מן השורה להבין ולהסביר את האהבה. 
בעיניי, אחת האבחנות הטובות ביותר באה מיוון העתיקה: לפני קרוב 
ל-2,500 שנה דיבר הפילוסוף אפלטון על האהבה במונחים של שלמות. 
בדיאלוג "סימפוזיון" העלה אפלטון את ההשערה שכל אחד מחפש 
את החצי השני שלו בתקווה להיות שלם, ולכמיהה האנושית הזאת 
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קרא "החיפוש אחר האהבה". באותו דיאלוג אומר סוקרטס, מורהו של 
ָאהּוב אנו מבקשים וחושקים במה שאין בנו". אפלטון, "ּבָ

לכל דת יש דעות משלה על האהבה, היות שהאהבה מרכזית 
לאמונותינו הרוחניות. כך למשל בחתונה נוצרית ניתן לשמוע את 
(פאולוס הקדוש) באיגרתו  הציטוט הידוע מדברי שאול התרסי 
לקורינתים: "האהבה סבלנית ונדיבה; האהבה אינה מקנאת או מתהדרת; 

האהבה לא תתפאר ולא תתהלל, היא לא תנהג בגסות..."
גם היהדות רואה את הבעל והאישה 
כמשלימים זה את זו. לפי הרב הרולד 
קושנר, התלמוד מלמד שגבר אינו 
שלם בלי רעיה, ואישה איננה שלמה 
בלי בעל. גם הקוראן מדבר על רעיון 
האהבה כהשלמה: "אלוהים ברא את 
האיש והאישה כשני חצאים משלימים, 

כמו שהלילה משלים את היום והיום משלים את הלילה."
הבודהיזם משווה את האהבה והנישואים לחיבור ֵריקּות עם אושר 
עילאי. הדלאי לאמה, מנהיגו הרוחני של הבודהיזם הטיבטי, אומר, 
"אהבה וחמלה הן הכרח, לא מותרות. בלעדיהן, האנושות אינה יכולה 

לשרוד."
אנשי מדעי החברה נוקטים גישה אנליטית יותר להבנת האהבה. ריצ'רד 
רפסון ואיליין הטפילד, חוקרים באוניברסיטת הוואי, עושים אבחנה בין 
שני טיפוסים עיקריים של אהבה, שהם קוראים להם "אהבה של תשוקה" 
ו"אהבה של רעות". את הראשונה, אהבה של תשוקה, הם מגדירים כמצב 
של השתוקקות עזה ומתמשכת לאיחוד עם האדם האחר, משיכה שכרוכה 
ברגשות מיניים ובתגובות רגשיות עזות. אהבה של רעות איננה טעונה 
וריגושית באותו אופן, אלא כרוכה ברגשות של עדנה ואמון כלפי האחר. 

אתה מרגיש משיכה עמוקה ורוצה להתחייב לאותו אדם.

"אהבה וחמלה הנ 
הכרח, לא מותרות. 
בלעדיהנ, האנושות 
אינה יכולה לשרוד."

- הדלאי לאמה
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רוברט סטרנברג, פרופסור לפסיכולוגיה ולחינוך באוניברסיטת ייל, 
מציג תיאוריה משולשת של אהבה, וסבור שהיא מורכבת מתשוקה, 
מאינטימיות וממחויבות. תשוקה היא החלק הפיזי - היא גורמת לך 
לחוש מעורר ונועז, ולפעמים מובילה להחלטות גרועות. אינטימיות 
היא ההנאה שאתה מפיק מן הקרבה ומן החיבור, ומחויבות היא הסכמתם 
ההדדית של בני הזוג לגרום לקשר להצליח. לפי סטרנברג, שילובים 
שונים של שלושת המרכיבים האלה מניבים סוגים שונים של אהבה, 
וכשאתה מצליח לחבר את כל שלושת הקודקודים של המשולש כך 

שהם יפעלו יחד, אתה מקבל אהבה שופעת ומתמשכת.

עמדה אישית יותר

ופרים, משוררים וכותבים למיניהם מטילים אור שונה על הרגש �
החמקמק המכונה אהבה. ד.ה. לורנס כתב, "תן לעצמך להתאהב. 
אם לא עשית כך עד כה, אתה מבזבז את חייך." הסופר והרומנטיקן 
הצרפתי מרסל פרוסט, שנחשב כאחד ההוגים הגדולים בתחום האהבה, 
אמר, "אהבה היא עניין סובייקטיבי. איננו אוהבים בני�אדם ממשיים, 
אלא כאלה שיצרנו בתודעתנו." ואנטואן דה סנט�אקזופרי, מחבר 
"הנסיך הקטן", אומר לנו, ""החיים לימדו אותנו שאהבה לא מתמצה 

בהסתכלות זה על זו, אלא בהסתכלות יחד קדימה לאותו כיוון."
אך מי שהיטיב מכול לכתוב על נושא האהבה היה המשורר הדגול 
ויליאם שייקספיר. במחזה "חלום ליל קיץ" הוא כתב, "נתיב האהבה 
לעולם אינו נטול מהמורות." ב"שני אדונים מוורונה" הוא כתב, "תקווה 
היא נחלתם של אוהבים" ואילו ב"כטוב בעיניכם" הוא מתייחס לאהבה 

כאל סוג של שיגעון.
לא צריך להיות אמן או הוגה דעות כדי לפתח תובנה לגבי האהבה. 
כשאני מעלה בסדנאות שלי את השאלה "מה זאת אהבה?", לכל אחד 
יש תגובה שונה. קרול בת ה-21 אומרת, "אהבה היא פרפרים בבטן 
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וחיוכים כל הזמן." ריאן בן ה-32 אומר לנו, "אהבה היא השתוקקות, 
כוח, פחד, התרגשות ובלבול." קריסטי בת ה-40 ומשהו אומרת בקול 
חרישי, "אהבה פירושה לדעת מה האדם האחר רוצה בלי שתצטרך בכלל 

לשאול." ידידתה מגי אומרת, "זה כמו נהר שזורם בין שני לבבות."
כמה מן ההגדרות החביבות עלי ביותר לאהבה באו דווקא מפיהם 
של ילדים. בתשובה לשאלה "מה פירוש הדבר אהבה?" אמרה רבקה 
בת ה-8, "מאז שסבתא שלי חלתה בדלקת פרקים, היא לא יכולה 
עוד להתכופף ולצבוע את ציפורני הרגליים שלה. סבא שלי עושה 
את זה כל הזמן בשבילה, אפילו שגם לו יש דלקת פרקים בידיים. 
זאת אהבה." בילי בן ה-4 בחר בהסבר פואטי יותר, "כשמישהו אוהב 
אותך, הוא אומר את השם שלך אחרת. אז אתה יודע שהשם שלך בטוח 
בפה שלו." כריס הנמרץ בן ה-8 לא ביזבז מילים על פרחים וכינורות, 
"אהבה היא כשאמא רואה את אבא מזיע ומסריח, ובכל זאת אומרת 

שהוא יפה יותר מרוברט רדפורד."

שלבי האהבה

סיבה שקשה כל כך להגדיר את האהבה היא שאהבה איננה דבר ה
שאתה יכול לרכוש, כמו מיטה זוגית גדולה. היא גם לא בריכה 
שאתה יכול לצלול אליה. אהבה היא תהליך. היא משהו שאתה עושה 
או שקורה לך, והיא מכלול הרגשות והתחושות הפיזיות שמתלוות אליו. 
התהליך הממשי של התאהבות נפתח ומתגלגל ברצף טבעי דרך ארבעה 
שלבים: משיכה, חיבור, אינטימיות ומחויבות. השלב הראשון סובב 
בעיקרו סביב משיכה גופנית, ומופעל בעקבות סימנים לא מילוליים 
שאנחנו משדרים באמצעות שילוב של יחס, סממנים פיזיים ולבוש - 
ההופעה החיצונית הכללית. שלושת השלבים הבאים סובבים בעיקרם 
סביב משיכה נפשית או רגשית, פיתוח אינטימיות ושיתוף בדברים 

פרטיים. ונחשו מה? ברוב המקרים הכול מתחיל עם מבט וחיוך.
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השלב הראשון ביצירת קשר חדש הוא משיכה. בלי משיכה שום 
דבר לא קורה. אנחנו עסוקים כל חיינו בסקירה ובבדיקה הדדית - 
במיוחד במפגש עם זרים. זה הטבע שלנו לנהוג כך. האומדן המיידי 
שאנו עורכים כשאנחנו פוגשים אדם לראשונה נקרא "תגובת לחימה�
או�בריחה", אבל השם מטעה במקצת: זאת למעשה תגובת לחימה, 
בריחה או משיכה. כל מפגש חדש טומן בחובו איום או הזדמנות. 
אתה קובע במהירות: האם האדם הזה הוא ידיד או אויב, הזדמנות או 
איום, מושך או דוחה? לכל אחד יש אידיאלים והעדפות משלו, רובם 
כאלו שהושפעו על ידי החברה, התקשורת, ההורים ובני שכבת הגיל. 
יש אנשים שגורמים לנו להרגיש מאוימים, אחרים גורמים לנו לחוש 
מבוכה, ויש אנשים שגורמים לנו לחוש משיכה מיידית. ככלל, אנחנו 
נמשכים לאנשים שנראים לנו מתאימים להעדפות ולאידיאלים שלנו. 
אם שני אנשים נפגשים ונמשכים זה לזה, טוב ויפה - הדרך סלולה 
לשלב השני בדרך לאהבה: חיבור. אם תשדר את המסרים הלא�נכונים, 
או תשתמש במילים הלא�נכונות, כל העניין עלול להתפוגג באותה 
מהירות שהחל, אפילו אם הפוטנציאל קיים. אם תשדר את המסרים 
הנכונים, ותאמר את הדברים הנכונים, החיבור יהיה קל ונוח. זה הזמן 

יצירת סוג  לעבור לשלב הבא - 
כלשהו של אינטימיות. זה השלב 
שבו אתה מדובב את האדם שמולך 

וגורם לו להמשיך לדבר.
יש שני סוגי אינטימיות, רגשית 
בעיקר  עוסק  זה  ספר  ומינית. 
באינטימיות רגשית. מעבר לכך 
שנלמד כמה טכניקות חיזור טעונות 
מינית, נשאיר בעיקרו של דבר את 

חיי המין לרשות הפרט שלך. אינטימיות רגשית מושגת באמצעות 

אמ תשדר את 
המ�רימ הלא�נכונימ, 
או תשתמש במילימ 
הלא�נכונות, כל העניינ 
עלול להתפוגג באותה 
מהירות שהחל, אפילו 
אמ הפוטנציאל קיימ.
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מסרים לא מילוליים, כמו קשר עין ממושך ונגיעה אקראית, וגם דרך 
סגנון שיחה של חשיפה עצמית, שבו אתה משתף עם האחר את האני 
האמיתי שלך. ככל שאתם מגלים עוד זה על זו, תזהו אצל האחר 
היבטים קטנים אך מכריעים של עצמכם, שעשויים להוביל אתכם 
לרגשות אחדות ושותפות. מכאן המעבר למחויבות עם הניגוד התואם 
שלך טבעי כמו הישרדות. ובאמת, ברגע זה תדע (או תדעי) שאינך 

עוד לבד - אתה שלם, מחויב, ומאוד חי.

איש אינו רוצה להיות בודד

דוע חשוב כל כך לנו, בני�האדם, שיהיה לנו מישהו מיוחד מ
המחובר אלינו? לא לשם הידידות, לא לשם הביטחון, וגם 
לא לשם הנוחות, אלא משום שיש לנו צורך לבטא את עצמנו רגשית 
ואינטלקטואלית. כל אחד זקוק למישהו שהוא יכול לתת בו אמון, 
לדבר איתו, לשתף אותו בהתנסויות שלו ולהשמיע באוזניו את 
רעיונותיו. אנחנו רוצים מישהו שנוכל לשתף איתו את הנאות החיים, 
וחשוב מכול, מישהו שייתן לנו משוב - יגיב למה שאנחנו אומרים 
וישקף לנו את עצמנו: איפה אנחנו עומדים, מה מקומנו, מה מצבנו. 
אנחנו זקוקים לאדם שישמש לנו עד, ייתן לנו תוקף ויגרום לנו 

להרגיש שלמים.
כששני אנשים ְמַתקשרים באופן פתוח וסדיר, ומבטאים את רגשותיהם 
האמיתיים, הם מעניקים זה לזה ביטחון, תקווה וחיבור לעתיד. אנו 
מוצאים את כל אלה, ויותר מכך, כשאנחנו מבטאים את עצמנו באהבה. 
מדענים הוכיחו שמשוב רגשי בין שני אנשים בקשר של אהבה מאזן, 
מווסת ומשפיע על מקצבי הגוף החיוניים שלהם, באופן ששומר על 
בריאותם. קצב פעימת הלב, לחץ�הדם, האיזון ההורמונלי ורמת הסוכר 
בדם, כל אלה משתפרים כששני האנשים מתאחדים רגשית באהבה. 
במילים אחרות, הביטוי "יש ביניהם כימיה טובה" איננו רק מטפורה. 
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אנשים מאוהבים לא רק מתעוררים לחיים, הם נוטים להישאר חיים 
ולחיות חיים עשירים, בריאים, מרתקים וארוכים יותר.

החיפוש אחר האהבה

בכן, אם האהבה חיונית לבריאותך ולרווחתך, מדוע קשה כל כך ו
למצוא אותה לפעמים? לשם התחלה, הרבה ממה שהוליווד מֹוכרת 
לנו בתור בן הזוג המושלם זה פשוט הבלים. התקשורת באופן כללי 
נותנת לנו הדרכה עלובה מאוד בכל הנוגע למציאת האדם שישלים 
אותנו. אם תעיינו בכתבי�עת פופולריים, או תצפו בטלוויזיה או 
בסרטים, אתם עשויים להתפתות להאמין שעליכם להיראות באופן 
מסוים, להדיף ריח מסוים, לדבר על דברים מסוימים ולחתור למטרות 
פיננסיות וקרייריסטיות צרות עד להחריד, אם אתם רוצים להיות 

במירוץ לזוגיות.
האמת היא שכל אותם אנשים "זוהרים" שאנחנו רואים בטלוויזיה 
ובכתבי�העת הם בני�אדם כמוך וכמוני. אני יודע, נהגתי פעם לצלם 
אותם לפרנסתי. אלה אנשים רגילים לכל דבר, רק לבושים, מאופרים 
ומרוטשים ליצירת רושם מסוים. הם מדברים מילים שנכתבו על ידי 
אחרים, לובשים בגדים שמישהו בחר בשבילם, משקיעים חצי מחייהם 
בדיאטות למיניהן, ועוברים לפעמים ניתוחים פלסטיים מכאיבים. 
כל הזוהר לכאורה שלהם הוא חלק מאשליה שמאביסים אותנו בה 
ושאנחנו הסכמנו לבלוע. האירוני בדבר הוא שאם תגרדו את פני 
השטח, תגלו שכל העיצוב והברק והשיזוף המלאכותי וצבעי המלחמה 
לא מוסיפים כהוא זה להערכה העצמית של אותם אנשים. בפנים הם 

כמו כל אחד אחר.
בניסיון לעמוד באידיאלים הכוזבים של התקשורת, התפתינו לחבוש 
מסכות ולהאמין לאחרים שחובשים מסכות. האם ייפלא הדבר שכאשר 
המסכות נושרות - במוקדם או במאוחר - ואנחנו רואים מה מאחוריהן,
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אהבה שבאה באקראי

כונ שהיה נפלא לו היה אפשר להתאהב באדמ הנכונ ממבט נ
ראשונ? לפעמימ זה באמת קורה. היא מביטה, הוא מביט; 
היא מחייכת, הוא מחייכ - ופתאומ זע משהו בפנימ, רגשות 
מתעוררימ, עכבות נדחקות הצידה, ובומ - אהבה ממבט 
ראשונ. אהבה מ�וג זה מתרחשת כששני בני�אדמ מזהימ זה 
אצל זו באופנ מיידי משהו שהמ יודעימ באופנ מוחלט שהמ 
רוצימ. המשיכה כה עמוקה, עד שהיא דוחפת אותמ לפעול - 
למעשה, זה בדרכ כלל כל ככ חזק עד שכל הזהירות והשכל 

הישר פורחימ מנ החלונ.
פיזית  במשיכה  רק  מדובר  שלא  מלמדימ  מחקרימ 
זה  היטב  משלימימ  שהמ  הדדית  בהכרה  אלא  ומינית, 

את זו מבחינת אישיות ומזג אישי.
ראשונ",  ממבט  "אהבה  ה�פר  מחבר  ניומנ,  ארל  ד"ר 
בכל  והרקעימ  הדתות  הגזעימ,  מכל  איש   1,500 ראיינ 
ממבט  שאהבה  למ�קנה  והגיע  ארצות�הברית,  רחבי 
ראשונ איננה חוויה נדירה. זאת ועוד, ד"ר ניומנ גור� שאמ 
אתה מאמינ באהבה ממבט ראשונ, יש �יכוי של כ-60% 

שהיא תקרה לכ. הנה מה שהוביל אותו למ�קנה זאת:
קרוב לשני שליש מהאוכלו�ייה מאמינימ באהבה ממבט • 

ראשונ.
בינ המאמינימ, יותר ממחציתמ חוו אהבה ממבט ראשונ.• 
55% מאלה שחוו אהבה ממבט ראשונ התחתנו עמ מושא • 

אהבתמ.
שלושה רבעימ מאותמ זוגות נשארו נשואימ.• 
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קח למשל את �יפורמ של פרנ�י� ואיילינ, הוריהמ של שני 
ידידימ קרובימ שלי. במלחמת�העולמ השנייה היה פרנ�י� טיי�
�פיטפייר. ערב אחד נכח במופע תיאטרלי שנערכ לכבוד החיילימ.
"ברגע שאיילינ עלתה על הבמה, הציפה אותי הרגשה מוזרה 
ביותר," �יפר לי פרנ�י�. "חשבתי לעצמי, הנה אשתי. לא היה 
צל של �פק בליבי. לא היה לי מושג מי היא, אבל ידעתי שהאישה 
הזאת תהיה איתי כל חיי. בתומ המופע הלכתי אל מאחורי 
הקלעימ, ושידלתי מישהו לערוכ בינינו היכרות. כשהצטלבו 
מבטינו, חשתי זרמ אדיר של אהבה, ונשימתי נעתקה. אני זוכר 

שחשבתי שכל חיי היו כדאיימ בשביל אותו רגע בודד."
פרנ�י� ואיילינ נשואימ זה 48 שנימ, ומתברכימ בשני ילדימ 
ובחמישה נכדימ. מעניינ ל�פר שכעבור שנימ רבות ישב יומ אחד 
בנמ מרטינ, כיומ איש ע�קימ מצליח, בבר בשיקגו כששלוש 
דיילות נכנ�ו לבר. "הזמנ עמד מלכת," �יפר לי. "פניתי לידיד 
שישב לידי ואמרתי, 'זאת אשתי לעתיד'." הוא צדק. כיומ, 24 
שנימ לאחר מכנ, יש להמ שלושה ילדימ יפימ בגיל ההתבגרות.

אנחנו נותרים עם חוסר התאמה, תסכול עצום וכעס אדיר? והאם 
מפתיע, לנוכח הדברים האלו, ששיעור הגירושים כיום הוא מעל 50%?
אני לא מציע שתפסיק לטפח את עצמך - אדרבה, הפק את המיטב 
ממה שיש לך. אני רק רוצה שתבין כי אין בך שום פגם אם אינך נראה 
כמו כל אותם זוהרים וזוהרות בטלוויזיה ובכתבי�העת, וכי גם הם לא 
נראים כמו עצמם. הייה עצמך, הפק את המיטב ממה שיש לך, והיפטר 
מן המסכות. אתה (או את) עשוי לגלות שאתה מחביא מעין רואים 

דווקא את הדברים הטובים שיש לך להציע.
עברנו גם התניה שגרמה לנו להאמין שהנסיך או הנסיכה המיועדים 
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לנו עתידים להיכנס לחיינו בצעדי ריקוד קלילים, אבל ברוב המקרים זה 
לא פועל כך. ישנם בהחלט מקרים של אהבה ממבט ראשון (ראו עמוד 
30), אך אין זה חכם לבנות על אהבה כזו. אם איבדת את משרתך, ואתה 
יושב ומחכה שמישהו יקיש על דלתך ויציע לך את משרת חלומותיך 
על מגש של כסף, אתה עשוי לחכות זמן רב. עליך להביא את עצמך 
לשם - לדבר עם אנשים, לתור אחר הזדמנויות, לקשור קשרים. זה 

המקום שבו נכנסת לתמונה האהבה המתוכננת.

מי את/ה? מה טיבכ

ח לכ כמה דקות לשקול את השאלות הבאות בדבר ק
האופנ שבו אתה רואה את עצמכ, איכ לדעתכ אחרימ 

רואימ אותכ, ואילו איכויות נראות לכ חשובות אצל אחרימ.
באילו חמש מילימ היית משתמש לתאר את עצמכ?. 1
באילו חמש מילימ נראה לכ שאחרימ היו משתמשימ . 2

לתאר אותכ?
האמ המילימ דומות? אמ לא, מדוע לדעתכ יש הבדל?. 3
פרט להתייח�ות להופעתכ החיצונית, מהי המחמאה . 4

הטובה ביותר שמישהו היה יכול לתת לכ?
מהנ לדעתכ שלוש התכונות החשובות ביותר אצל ידיד? . 5

שותפ לע�קימ? בנ זוג?

אהבה מתוכננת היא שורת צעדים שעוזרים לך להתחבר עם הניגוד 
התואם שלך. זה לא קר ומחושב, ואין בכך התפשרות על פחות מהטוב 
ביותר. להפך, יש כאן הבנה של תהליך ההתאהבות עם האדם הנכון, 
ונקיטת צעדים מכוונים על מנת לגרום להתאהבות כזו לקרות. אהבה 
מתוכננת שואבת מנסיונם של אלה שעשו את זה נכון וחיים בזוגיות 

יל
רג

ת
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מאושרת ארוכת טווח, אך היות ששגיאות הן במקרים רבים המורים 
הטובים ביותר, היא לומדת גם מאלה שעושים תמיד את כל הטעויות 

האפשריות.
דרך האהבה המתוכננת משתמשת בעושר של שפת�הגוף, ובשאר 
טכניקות של שפה, כדי לעזור לך להפיק את המיטב מגופך, מאישיותך 
ומכישורי השיחה שלך. נתחיל בכך שתבחן את הדיבור העצמי שלך, 
המונולוג הפנימי, הערכים והמניעים, ותבחן את סוג האדם שאתה 
חושב שאתה. אחר כך תתבונן באישיותך ובאפיוני ההתנהגות שלך. 
האם אתה טיפוס מוחצן או מופנם? האם אתה רציונלי או רגשי? האם 
אתה טיפוס ויזואלי, פיזי, קינסתטי או שמיעתי (ראייה, מגע, תנועה 
או שמיעה)? אחרי שתרכוש הבנה טובה יותר לגבי עצמך, תוכל לגשת 
לשאלה עם איזה סוג של אדם אתה עשוי ליצור קשרי אהבה מוצלחים - 

לאהוב אותו ולהיאהב על ידו תוך התאמה הדדית.
כשאתה (או את) יודע מה אתה מחפש, אתה יכול לכוונן את עצמך 
כהלכה, ולשכלל את האופן שבו אתה מציג את עצמך על מנת ליצור 
רושם ראשוני מעולה. אתה יכול לשפר את כישורי ההתחברות שלך 
באופן שיקדם את יכולתך ליצור כימיה הדדית ולמצוא מכנה משותף. 
משם אתה יכול לדאות במהירות לאינטימיות באמצעות חשיפה 
עצמית, תוך שיתוף במידע פרטי מהסוג שקושר יחד שני בני�אדם. 
אלמד אותך לכוון כהלכה את העיתוי, את רמת הסיכון ואת הריגוש 
בכל התהליך, כך שתוכל להתקדם דרך השלבים באופן היעיל והטבעי 

ביותר שאפשר.
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