קטע מתוך הספר ולחתונה
לצאת סתם
כאשר יוצאים לפגישות באופן לא ממוקד ,וגם לא עושים שעורי בית לפני הפגישה (כפי
שנלמד בהמשך) ,אז הפגישות הופכות להיות סתמיות ולא תכליתיות ועוברים מהצעה
להצעה ללא צורך .מצב זה גורם לבחור/ה הרגשת יאוש ותסכול מכֵּ יוָ ן שהם קיימו המון
פגישות ,עם מספר גדול של מועמדים וזה לא צלח .במשך הזמן נוצרת אצלם תחושה שהם
לא מוצלחים או שיש להם בעיה כלשהיא.
זאת ועוד ,לאחר רקורד כזה של הצעות שנפלו ונכשלו ,נוצר יאוש וחוסר חשק לגשת אפילו
לפגישה הראשונה עם המועמד/ת החדש/ה ,מכֵּ יוָ ן שבכל פעם צריך לספר את קורות החיים
מההתחלה.
אמר לי פעם בחור שנפגש עם למעלה מ 85 -בנות ,שהדבר שהכי שובר אותו זו הפגישה
הראשונה .תמיד אותן שאלות :בן כמה אתה? במה אתה עובד? איך אתה חי? איך אתה
מת? ...וכמובן אותן תשובות .והוא הוסיף ואמר שלפעמים הוא מגיע לפגישה עם קלטת
ששמה 'קורות חיים' ואומר לה :תשמעי את הקלטת ...נפגש בפעם הבאה...

תסמונת הגיל המבוגר
בעיית מציאת הזיווג הולכת ומחריפה בגילאים המתקדמים יותר ,בגילאי ה 30 -פלוס.
בגילאים אלו האדם כבר מבוגר ,ומבין יותר את תהפוכות החיים .הוא יותר מפוקח ,חושב
בצורה בוגרת ,והמבט שלו על החיים משתנה .לפעמים הוא מגיע למסקנה שהכי טוב זה
להישאר רווק .והוא משכנע לא רק את עצמו ,אלא גם את הסובבים אותו.
נא לזכור את המסר של יוצר כל" :ל ֹא טֹוב הֱ יֹות הָ ָאדָ ם לְ בַ ּדֹו" ,כנגד זה אין שום תירוץ .שהרי
הבורא ,שהוא המתכנן הראשי ,קבע כך ,ותכלית כל הבריאה היא להקים בית.
בשיח ות עם רווקים מבוגרים התבררו לפני שני גורמים עיקריים לעיכוב הזיווג ולמצב
התקוע בו הם נמצאים:
האחד :בררנות מופלגת ודקדוקי עניות שחוסמים בפניהם כמעט כל הצעה ,עד כדי כך
שמתקבל הרושם שכדי להתחתן הם צריכים אשה מושלמת ,וכולנו יודעים שאין מושלם
בעולם.
תופעה זו נובעת מתוך מחשבה פסולה :חיכיתי כל כך הרבה זמן ,ועכשיו אני אתפשר?! ...פסלתי

הצעות הרבה יותר טובות מזו ,ודווקא את זו אני אקח?! ...וכיוצא בזה משפטים ומחשבות
דומות .למה הדבר דומה? לתקליט שיש בו שריטה והמחט חוזרת בכל פעם לאותו מקום ולא
מתקדמת .מחשבות אלו בטעות יסודן וחוסמות בפנינו את הדרך ,והן יטופלו בהמשך.
השני :פחד מפני חתונה .כאשר השנים חולפות והאדם מתבגר ,מתגנבים ללבו חששות מעצם
הכניסה לחיי הנישואין שפירושן עול והתחייבויות .ההרגל להיות רווק הופך להיות טבע,
והרווק מתרגל לחשוב לבד ולהחליט לבד.
פחד זה נובע גם מההרגשה 'שבן הזוג עלול להכתיב לי את החיים ולהגביל את רצונותי'.
והתוצאה  -כשהם מבינים שהם צריכים להגיע להחלטה הם פשוט נעלמים.
זאת ועוד ,ככל שאדם מתבגר יותר ,הוא גם נעשה חכם ומפוכח יותר ,ואז מאורעות החיים
והתרחישים הצפויים מבהילים אותו ,ושוב הוא חושש להיכנס לחיי הנישואין .זוהי אחת
הסיבות שטוב להתחתן בגיל צעיר ,כדי שה'קפיצה למים' תהיה קלה יותר .איך אומרים
אנשים :אין שכל ,אין דאגות!

קטע מתוך הספר ולחתונה
סיכום :אין צורך להרבות בפגישות .רצוי להיות ממוקדים בבחינת 'קצר וקולע' ,כדי לא
להסתבך עם רגשות מיותרים המתעוררים כתוצאה מאריכות הזמן .אין לפסול על הסף
קבוצות שלימות של אנשים ,וצריך לדעת לקפוץ למים בזמן הנכון.
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