
קורס וידאו מאת אפרת צור

דפים לסיכום

הדפיסי לך את כל 19 העמודים! )10 דפים(. השתמשי בהם לסכם ולהפנים את 
העקרונות החשובים לקרבה ותשוקה בזוגיות, וגם כדי לכתוב את המחשבות שלך. 
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סרקי כדי 
לצפות בסדרה

הסתירה בין אהבה לתשוקה

בהתחלה התשוקה והאהבה ביחד בונות את הקשר. הן פועלות באותו כיוון.

אבל עם הזמן מתגלה שיש בין אהבה לתשוקה כמה סתירות ומתחים... 

התשוקה היא למסתורי
מגלים דברים חדשים
מתח באוויר
מה עובר לו בראש??

אני רוצה שזה יהיה שלי

אהבה היא חברות
היכרות לעומק

נינוחות
אני יודעת איך אתה מרגיש

אתה שלי ואני שלך

הסתירה בין חיזור לשותפות

- פנאי
- בלי מטלות

- משחק
- בלי שעון

- פירגון
- סיפור אהבה

- לוח זמנים
- רשימת מטלות

- אחריות
- החלטות

- מחלוקות...

שותפותחיזור

 זוגיות מאושרת, מעמיקה ואוהבת לאורך הרבה שנים.
איך מגיעים לזה? 

- פשוט למצוא את האדם הנכון? 
- להשתדל, לוותר, להיות נחמדה? 

נישואין במסלול הנכון

יסודות הזוגיות והתשוקה לאורך שנים ב"ה

אם לפעמים יש הרגשה שהנישואין לא ממצים את הפוטציאל שלהם, 
אם יש הרגשה שהאהבה נחלשה או שהתשוקה דועכת, 

אם מרגישים שאין מגמה של התפתחות בזוגיות - 
יש לזה סיבה טובה. 

והסיבה היא לא את. 
והסיבה היא גם לא בהכרח בן הזוג… 

הסיבה היא תכונה מובנית בנישואים, תכונה של התדרדרות ושקיעה. 

יש זוגות שיודעים להסיט את הנישואין ממסלול ההתדרדות למסלול צמיחה. בין אם הם 
עושים את זה במודע או שלא במודע.

המהלך הטבעי של התדרדרות נובע מכמה סתירות פנימיות שיש בנישואין. 
ועכשיו נצביע על הסתירות האלו.

| פרק 1 נישואין במסלול הנכון | סתירות בנישואין

2



http://marriage.myplatform.co.il | אפרת צור - מומחית לנשיות ומיניותhttp://efitzur.co.il | 5אפרת צור - מומחית לנשיות ומיניות

סרקי כדי 
לצפות בסדרה

עד כאן ראינו שני מתחים מובנים בנישואין
- הסתירה בין אהבה לתשוקה

- פערים ברמת התשוקה. 

מה הפיתרון?

זוגות שפותרים את הבעיות האלה אפילו בלי מודעות, עובדה  יש אפילו  יש פתרונות. 
שיש זוגות מאושרים שלא קראו שום ספר הדרכה... אך בוודאי לימוד ומודעות יכולים 
לפתור את הקשיים, ולעזור להסיט את הנישואין ממסלול התדרדרות למסלול צמיחה 

והעצמה.

הפיתרון הראשון

הפיתרון הראשון הוא - מודעות לבעיה. ברגע שמודעים מה קורה, כבר פותרים כמה 
אין סיבה לרגשות   - וחשוב מאוד  זה תהליך מובן,  זה כבר לא מפחיד,  גדולות.  בעיות 

אשם.
כשיש מודעות לבעיה אפשר לדבר, אפשר להבין זה את זה, ולמצוא את עמק השווה. 

וחוץ ממודעות לבעיה ודיבור עליה יש עוד פתרונות. 
ועל כך בהמשך :(

 הפער בתשוקה מביא לתיסכול
שעשוי להתבטא באופנים שונים:

תיסכול

יסודות הזוגיות והתשוקה לאורך שנים  ב"ה

לרוב, אצל בני זוג אחד רוצה יותר ואחד רוצה פחות. וזה נכון לגבי כל דבר. 
אחד רוצה יותר קשר עם ההורים ואחד פחות. 

אחד רוצה יותר לחסוך ואחד פחות. 
אחד רוצה יותר שיהיה מסודר ואחד פחות. 

ונושא אחד שהוא טעון ביותר הוא - מגע ומיניות. אחד רוצה יותר ואחד פחות. 

אבל מי צודק?

מי צודק? זה שרוצה 2 צלחות מרק או זה שרוצה צלחת אחת?
אין כאן צודק. אנחנו אנשים שונים, עם אופי שונה, וצרכים ורצונות שונים. 

אבל עדיין, תהיה מתיחות בין מי שרוצה יותר למי שרוצה פחות. 
* השירטוט מתאר מצב שהאיש רוצה יותר והאישה פחות, אך בהחלט יכול להיות מצב הפוך.
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