
להרגיש שוב
ה/אהוב

איך להתגבר על בעיות התקשורת
ולהרגיש שוב קרובים ומסופקים



בריאה ומספקת עוזרת לשני בני הזוג להרגיש  , זוגיות טובה

.אהובים

מעניקים אהבה בדרך שעוזרת לנו  אבל רבים מאתנו 

ולא בהכרח בדרך שעוזרת לבני זוגנו להרגיש אהובים

.להרגיש אהובים

מישהו שמילות הערכה ממלאות אותו באהבה  -לדוגמה 

, יגיד לבת זוגו כמה שהיא נפלאה ואיך שהוא מעריך אותה

.אבל היא בכלל מרגישה אהובה כשהוא נוגע בה

מישהי שמרגישה אהובה כשהיא מבלה זמן איכות עם  , או

בעלה ולכן מנסה להראות לו את אהבתה על ידי יצירת  

אבל הוא בכלל מרגיש אהוב  , הזדמנויות לבילוי משותף

.כשהיא עושה דברים בשבילו

לפעמים בני זוג לא מדברים 
באותה שפה



בני הזוג שלהם לא , למרות שהם מביעים אהבה, וכך

.  מרגישים אהובים

.פספוס

ולוודא שאלה שאנחנו  , כדי למנוע את הפספוס הזה

חשוב ללמוד מהי שפת  , אוהבים אכן מרגישים אהובים

.האהבה שלהם

,  קוראים לי שחר ארז

. ומטפל זוגיאני פסיכותרפיסט

שנים7חזרתי לארץ אחרי 2016-ב

בהם סיימתי תואר שני  ,בקליפורניה

התמחיתי , בפסיכותרפיה אינטגרלית

קבלתי הסמכה לעבוד  , בטיפול זוגי

,  כמטפל זוגי ומשפחתי בקליפורניה

ואף זכיתי בפרסים כיועץ הנישואין  

.הטוב ביותר באוקלנד ובסן פרנסיסקו



כך  , ויחד אנחנו מגדלים שני ילדים, אני נשוי כעשר שנים

שאני מכיר את אתגרי הזוגיות ארוכת הטווח גם באופן  

כמוכם מחפש , גם אני. אישי ולא רק באופן מקצועי

,  ומגלה כל הזמן דרכים יותר אפקטיביות להרגיש אהוב

.ולעזור לאשתי וילדי להרגיש אהובים

: במדריך זה

הנפוצותשפות האהבה 5תלמדו על •

שגורמים לכם להרגיש אהובים  תגלו מהם הדברים •

קרובים ומסופקיםאיך להרגיש שוב •

אשמח מאוד אם תשלחו לי אימייל ותספרו לי איך היה  

לכם המדריך הזה והתרגול שאלמד אתכם בהמשך  

sderez@gmail.com

,  אם אתם במשבר ורוצים שאעזור לכם להתאהב מחדש

.054-2658265צרו קשר 

mailto:sderez@gmail.com
tel:054-2658265


שפות לאהבה5

" שפות לאהבה5"פמן מחבר רב המכר הידוע 'ר גרי צ"ד

זמן : דרכים להביע ולחוות אהבה5מצא כי יש לנו 

.מגע גופני, מעשים ועזרה, מתנות, מילים מחזקות, איכות

תרגישו  , זמן איכותאם שפת האהבה שלכם היא 

משמעותיים כשהפרטנר שלכם מעניק לכם תשומת לב  

מהנהן בזמנים  . שומר על קשר עין. מקשיב באמת. מלאה

.ומשתף בעולם הפנימי שלו. הנכונים



מחמאות , מילים מחזקותאם שפת האהבה שלכם היא

מסרון קצר שמביע תשומת לב  . ימלאו אתכם באהבה

.  אתכם מאודמילות עידוד יחזקו . יפתח לכם את הלב

.הערה מעליבה תפגע עמוקומצד שני 

,  אפילו קטן)אז חפץ , מתנותאם שפת האהבה שלכם היא

,  שתחזיקו בידכם יראה לכם שחשבו עליכם( סמלי

אם ישכחו להביא לכם  , ומצד שני. שהשקיעו בשבילכם

תפגעו ( …יום נישואין, יומולדת)מתנה לאירוע חשוב 

מחשבה  , אלא תשומת לב לרגש, זוהי לא חומרנות. מאוד

.ומאמץ שנותן המתנה מביע על ידי נתינתה

אתם תרגישו  , מעשים ועזרהאם שפת האהבה שלכם היא

או עושים בבית דברים  , אהובים כשמכינים לכם ארוחה

בת הזוג שלכם יראו לכם  /אם בן, מצד שני. שחשובים לכם

או  , לא עומדים בהבטחה לעשות משהו בשבילכם, עצלנים

זה יגרום לכם להרגיש לא  , גורמים לכם לעוד עבודה

.ולא אהובים, חשובים



תמסו  אתם , מגע גופניאם שפת האהבה שלכם היא

ואפילו מגע רגעי  , תתמוגגו כשתחזיקו ידיים, מחיבוק

בקשר  לא יהיה מספיק מגע אם . ימלא אתכם באושר

.מחוסרי חיותמדוכאים ו, אתם תרגישו מיובשים, שלכם



?מתי אתם מרגיש אהובים

כדי למצוא את שפת האהבה שלכם תוכלו לגלוש לאתר  

www.5lovelanguages.comולמלא שאלונים קצרים.

אפשר לשבת כמה דקות ביחד  ( ולדעתי עדיף), וגם/או

את ". ?ה/מה גורם לך להרגיש אהוב"-לשאול זה את זוו

ואז הוא ". …אני מרגיש אהוב כש"והוא עונה , שואלת

וממשיכים  ". …אני מרגישה אהובה כש"ואת עונה , שואל

. פעמים לפחות5לשאול 

http://www.5lovelanguages.com/


?  מה זה מסמל לך? למה-כ "אפשר גם להוסיף ולשאול אח

?או על הקשר בינינו? או עלי? או אומר לך על עצמך

אפשר גם לעצור רגע ולשים לב מה החוויה שלכם בין  

אולי  ... אולי עולה חיוך... אולי הלב נפתח. סיבוב לסיבוב

תרשו לעצמכם ללכת עם  ... להתחבק... יש דחף להושיט יד

.הדחף

ותדעו איך , בסוף התרגיל תכירו זה את זה יותר טוב

תגרום  שאכןכזאת , להביע אהבה בדרך יותר אפקטיבית

.בת הזוג שלכם להרגיש אהובים/לבן

☺?ומה יותר חשוב מזה



.שמות בדויים כמובן, מיכל ויוסי, להלן דוגמה

מתי אתה מרגיש  , יוסי: "מיכל יושבת מול יוסי ושואלת

".  ?אהוב

.  אני מרגיש אהוב כשאת מלטפת לי את הגב: "יוסי עונה

."משתיק את הראש. מרפה את הגוף. אני נמס מזה

.מרגישים את החזה מתרחב והלב נפתח. שניהם מחייכים

"?מתי את מרגישה אהובה, מיכל: "הוא שואל. תור יוסי

אני מרגישה אהובה : "עם חיוך, מיכל חושבת רגע ועונה

."כשאנחנו הולכים ביחד בטבע

"?מה משמעותי לך בזה? למה"–ויוסי מוסיף ושואל 

בלי רעש של  . רק אני ואתה. זה זמן כזה של קסם: "מיכל

...  יש בזה איכות כזו. רעש של יום יום. רעש של עבודה. עיר

יוסי  ". של הקשבה עמוקה, של אינטימיות, של קירבה

.מהנהן

....



חלק מהתשובות הם כבר  . סיבובים3-4הם ממשיכים עוד 

חלק קטן מהתשובות ממש  . אבל זו תזכורת חשובה, ידעו

הם מרגישים שהם למדו משהו אחד על, מפתיע אותם

.  אוהבים, אהובים, הם מרגישים קרובים. השנייה

ואפילו , וההרגשה הזו ממשיכה איתם להמשך הערב

.להמשך השבוע

.....

.  חזרה אליכם

אני מזמין אתכם השבוע  . התרגול הזה הוא רק צעד ראשון

.  לפחות פעם אחת ביום. לעזור זה לזו להרגיש אהובים

להעניק , אפשר להפסיק לריב לרגע. גם אם אתם במריבה

יש  . כ אם עוד תרצו"ותמשיכו לריב אח, מחווה של אהבה

…סיכוי סביר שכבר לא תרצו



לא , ולא דיברתם בשפות האהבה שלכםואם פספסתם יום 

,  תשתפו בפגיעה. גם אם נפגעתם, תמשיכו לנסות, נורא

כך תוכלו לרכך את הלב  . אבל תמשיכו לדבר אהבה

רוב הסיכויים שאז שניכם תזכרו בשפות  . ולהתקרב

.האהבה שלכם

צרו איתי , אל תתייאשו, ואם אתם ממש לא מצליחים

:קשר ואעזור לכם להרגיש שוב אהובים

sderez@gmail.com

054-2658265

www.beinghuman.co.il

mailto:sderez@gmail.com
tel:054-2658265
http://www.beinghuman.co.il/


?צריכים עזרה

צרו קשר

להחזיר את אם הגעתם עד כאן אני מניח שחשוב לכם 

.האהבה לחיי הזוגיות

סקייפשיחת איתכםומוכן לעשות , אני רוצה לעזור לכם

על  , של חצי שעה בה נמצא ביחד מהי שפת האהבה שלכם

להסיר את המכשולים  מיידימנת שתוכלו באופן 

.המרחיקים ולהרגיש קרבה ואהבה

אם גם  , זאת המומחיות שלי ואני מוכן לתת את הזמן שלי

ש״ח לחצי שעה  אך  200שיחה כזאת עולה . אתם רציניים

הפגישה אם תקבעו פגישה בקישור שנמצא כאן למטה 

.ש״ח35תעלה לכם רק 

sderez@gmail.comאו שלחו לי מייל 

פגישה מוזלתלחצו כאן לקביעת 

mailto:sderez@gmail.com?subject=אפשר%20עזרה%20עם%20שפות%20האהבה?
http://www.beinghuman.co.il/book-online

