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 כלל הראשון הוא: שמרו כמה שיותר על תדר חיובי במשך היום.ה

 חוק המשיכה שאתו אנחנו יוצרים אומר שכל דבר שאתם תשדרו החוצה, זה מה שתמשכו לחיים שלכם. 

 מה זה אומר? אם אתם חיוביים, מחייכים, שמחים וכו', אתם תמשכו לחיים שלכם שמחה, חיוביות וחיוכים. 

 אתם תמשכו פחד תסכול ואנשים שלא יעריכו  -אם אתם תשדרו עצב, תסכול, פחד, וחוסר בטחון עצמי

 אתכם מספיק. 

 מושכים את מי שאתם רוצים. כשאתם מחייכים, מטופחים ומרגישים טוב, אתם הרבה יותרהמסקנה היא: 

 הרבה יותר גדול. –הסיכוי שלכם למשוך את הזוגיות המושלמת 

 איך להכניס תדר חיובי במשך היום בכל מה שקשור לזוגיות:

 פעמים ביום )בוקר צהרים וערב( ותזכיר לכם: 3שימו תזכורת בטלפון שתצלצל לפחות 

 לחייך יותר )לא משנה מה קרה היום(  .1

 שאתם אוהבים שגורם לכם להרגיש טוב.לשמוע שיר  .2

 להסתכל במראה ולשפר לפחות משהו אחד באיך שאני נראה/ת ברגע הזה. .3

 

 הכלל השני הוא: נהלו פנקס הצלחות שלכם בכל מה שקשור לזוגיות

 היות ואתם כבר הרבה זמן מחפשים זוגיות, סביר להניח שאתם זוכרים ומתעסקים בחוויות הלא נעימות 

 בתהליך חיפוש הזוגיות. כדי לשנות את זה כדאי להזכיר לעצמנו את הדברים הטובים שקרו לנו  שלכם

 בתחום.

 עשו זאת על ידי ניהול פנקס שנקרא פנקס הצלחות ובו ערכו רשימה

 בסוף כל יום של ההצלחות שלכם באותו יום בכל הקשור לזוגיות, מחזרים/ות, או סתם

 . תחושה שאתם נראים ממש טוב היום

 למשל: היום הסתכלו עלי שני גברים נאים כשעברתי ברחוב, קיבלתי הרבה מחמאות השבוע על איך 

 נראית, התחילו איתי שני גברים בערב במועדון וכו... שאני 

 

 . הכלל השלישי הוא: הגדירו בדיוק את הזוגיות המושלמת עבורכם

 תצרו את  –אל תנסו להתאים את הזוגיות שלכם למה שנראה לכם שזוגיות אומרת 

 הזוגיות המיוחדת שלכם. 
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 תעזו לבקש את הזוגיות המושלמת בשבילכם. 

 כן מותר להגיד מה אתם רוצים וכדאי שזה יהיה הטוב ביותר עבורכם.

 כם? מה תעשו יחד ואיך תבלו...עשו רשימה של התכונות שאתם מחפשים בבן הזוג, איך תיראה הזוגיות של

כבר יש לכם בראש תמונה של זוגיות שאתם  –שימו לב לדבר חשוב: ברגע שאמרתם שאתם מחפשים זוגיות 

 מכירים. 

 מה הבעיה בזה? שבדרך כלל הזוגיות שיש לכם בראש עומדת בכללים מסוימים, שלא בטוח שמתאימים לכם. 

למשל: אם ברוב מערכות היחסים שלי בעבר בן הזוג שלי היה קנאי לפעילויות שלי לבד או עם חברות וזה גרם לי 

 יכול להיות שזה ירתיע אותי מליצור זוגיות חדשה.  –לנתק קשרים עם חברות 

יוצאת עם זה הזמן לשאול: מה זה זוגיות טובה בשבילי, ואם זוגיות טובה בשבילי אומרת שפעמיים בשבוע אני 

 זה מה שאני אדרוש ואבקש לעצמי בזוגיות החדשה שאני אצור.  –חברות או לבד לפעילות שלי 

 בריאה יותר וטובה יותר עבורי.  –ואז בפעם הבאה שאני אצור זוגיות, היא מראש ת היה אחרת 

 הנה דוגמאות של לקוחות שלנו והזוגיות המיוחדת והשונה שהם יצרו:

  כי הם  –נמצאת בזוגיות עם גרוש ואב לבת כבר שנתיים, הם לא עוברים לגור יחד שני, גרושה ואמא לבת

 מעדיפים לחיות כל אחד בביתו וכשהם רוצים, הם ישנים יחד באחד הבתים. 

 בפעילות  טלי, כבר שנים נמצאת בחוג ריקודי עם. בן זוגה לא מתחבר לריקודי עם ולכן לא משתתף איתה

הזו. טלי אחת לחודשיים יוצאת לסוף שבוע עם הקבוצה של ריקודי העם ובן זוגה לא מצטרף לפעילות והוא 

 מקבל את הפעילות שלה לבד באהבה. 

  .זה מה  –חני וגילי, קבעו כלל בזוגיות שלהם: אין מצב שיוצאים לבלות עם חברים בלי שבן/בת הזוג מצטרף

 שנכון ומתאים להם. 

 איך אני רוצה שהזוגיות שלי תיראה? –ההזדמנות שלכם בהגדרת הזוגיות המושלמת לחשוב אז זאת 

 אני קובעת מה בריא בשבילי.  –גם אם חברות שלי או אנשים מסביבי יחשבו שזה לא בריא 

 

 והפכו אותן לחיוביות. הכלל הרביעי: זהו מחשבות שליליות לגבי משיכת זוגיות מושלמת

 כמו שאמרנו קודם, ניסיון העבר שלכם בטח מלא בחוויות לא נעימות מחיפוש זוגיות או מזוגיות לא טובה 

 בעבר. 

 סביר להניח שאתם זוכרים וחושבים הרבה על החוויות הלא נעימות שלכם בעבר מזוגיות. אתם מוצאים 

 את עצמכם לא פעם פוחדים ממה שהולך לקרות ומצפים לרע ביותר.

 אתם תעברו חוויות לא נעימות בחיפוש שלכם אחרי זוגיות טובה.  –אתם מצפים לרע ביותר ברור שאם 

 אז מה עושים עם זה? איך משנים? 

 שימו לב למחשבות השליליות שלכם על זוגיות למשל:  .1
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  שרוטים 30כל הגברים הרווקים מעל גיל 

 כל הגברים רוצים רק לנצל אותי 

 כל הגברים האיכותיים תפוסים 

 זיהיתם מחשבה שלילית הפכו אותה לחיובית למשל:אחרי ש .2

 

  והוא בחור מדהים ובן זוג מקסים, אז כנראה שבכל זאת יש גברים בגילאים  34חבר טוב של אחי בן

 האלה שהם בסדר ויכולים להיות פוטנציאל לזוגיות טובה בשבילי. 

 ממני, ואני זו שלא הייתה  יצאתי עם גברים מקסימים שלא רצו לנצל אותי, ואפילו רצו יותר מחויבות

 מעוניינת, אז כנראה שיש גברים טובים גם בהמשך בשבילי.

  .אתמול יצאתי לדייט עם גבר איכותי ביותר, אז כנראה שיש עדיין גם כאלה 

 

 לפני כל דייט, תחזקו שוב את המחשבות החיוביות ותצפו לתוצאה טובה יותר.  .3

 לקראת מה שהולך לקרות בדייט.  תיגשו לחיפוש הזוגיות בצורה חיובית ותתרגשו .4

תזכירו לעצמכם שזה מקרה אחד ושבפעם הבאה זה יהיה הרבה במקרה הכי גרוע שקרה משהו לא נעים,  .5

 יותר טוב. 

 

 .תעשו כל יום משהו לעבר הזוגיות שלכם הכלל החמישי:

 החיים שלנו מאוד עמוסים בעבודה, סידורים, עניינים כלכליים, בריאותיים, ועוד. 

 בין כל הנושאים האלה, אנחנו רוצים גם למשוך את הזוגיות המדהימה והמושלמת עבורנו, ולכן אנחנו 

 צריכים לתת תשומת לב לנושא הזה בסדר היום. 

 ההמלצה שלנו היא לשים ביומן בכל יום פעולה אחת לעבר הזוגיות. 

היראות טוב ולשמור על תדר חיובי. תצלצל לי תזכורת בטלפון שאומרת: תזכרי ל 0:00בשעה  : יום ראשוןלמשל

באותו יום אני מתמקדת בתדר חיובי ומזכירה לעצמי כמה חשוב שאני אראה טוב לאורך היום וארגיש ואשדר אנרגיות 

 חיוביות. 

 כנס לאתר גיי דייט ולבדוק פניות יתצלצל לי תזכורת בטלפון לה 10:00בשעה  ביום שני

 וכן הלאה...
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 מהעקרונות שבספרון הזה אתם מתרגלים כל יום, וכמובן לשים תזכורת  אתם יכולים להחליט, איזה

 בטלפון שתבטיח שזה ייעשה. 

 

 תחזקו את הביטחון העצמי שלכם. הכלל השישי: 

 . למה כדאי לאדם שאני רוצה למשוך להיות איתי היום. מה הוא יפסיד אם לא יהיה איתי

 זכר ישלכם, של כל מה שטוב בכם כבני זוג, להכן, זה הזמן לעשות רשימה של התכונות הטובות 

 בכל המחמאות שאתם מקבלים מחברים והסביבה ולכתוב אותם ברשימה הזו. 

 הנה דוגמא לרשימה כזו:

 לדני המהמם כדאי להיות בן הזוג שלי כי:

 .כשאני אוהבת מישהו, הוא מקבל ממני אהבה שמעצימה אותו 

  שלי.אני אדם טוב שאוהב לעזור ובטח לבן הזוג 

 .אני נראית טוב 

 .אני יודעת להקשיב 

 .אני החברה הכי טובה של אהובי 

 .אני נאמנה 

 ... 

 ועכשיו כל יום ובטח לפני כל דייט, לקרוא את הרשימה שתזכיר לכם קודם כל, למה כדאי לבן הזוג 

 תו. שלכם שאתם תהיו א

 

 אתם דווקא צריכים לשחרר –כדי לקבל זוגיות מהר הכלל השביעי: 

 רוב האנשים שמחפשים זוגיות כבר הרבה זמן ללא הצלחה, לחוצים מאוד ורוצים כבר שזה יקרה. 

 תנו את הטוב ביותר, אלה להיפך. כשאנחנו לחוצים, אנחנו הבעיה עם לחץ, שהוא לא מוציא מא

 והכל מתפקשש.  לא משדרים בטחון עצמי, אנחנו עושים את כל הטעויות האפשריות

 הלחץ ובכל זאת שומרים על המוטיבציה למצוא בן זוג?אז איך משחררים את 

 אז, קודם כל, חשוב שתבינו שלא צריך להיות בלחץ למצוא זוגיות כדי ליצור אותה. 

 הנה דוגמא שתוכיח לכם שאפשר להיות ברוגע לגבי זוגיות ודווקא אז למשוך אותה. 
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 עים )כי כבר יש לכם זוגיות(, דווקא כמה פעמים דווקא שכבר הייתם בתוך זוגיות, והייתם מאושרים ורגו

 הצעות לדייטים, שלא הגיעו כשהייתם לבד? 5אז קיבלתם עוד 

 כי ככה זה עובד.  מוכר?

 ככה אתה תהיה יותר לבד.  –חוק המשיכה אומר שככל שאתה יותר פוחד מלהיות לבד ואתה לחוץ מזה 

 כך הסיכויים שלך  –וככל שאתה משחק יותר עם העניין, נהנה מהתהליך ונמצא באנרגיה חיובית יותר 

 גדלים מאוד! –למשוך את הדבר שאת רוצה 

 עכשיו שהבנו שכדאי לשחרר את הלחץ... איך עושים את זה?

 .תודהשחרור ניתן לעשות בעזרת 

  תוך הרווקות שלי, ושאני רוצה לשמור עליהםעל הדברים שיש לי ב על מה אני מודה? אני אומרת תודה

 אבל שווה את ההשקעה.  –זה דורש כנות  –גם בתוך הזוגיות. שימו לב 

 למשל: 

  .אני אוהבת את החופש שלי ברווקות ואני רוצה לשמור עליו במידה מסוימת בתוך הזוגיות שלי 

  אני אוהבת את זה שאין לי ייסורי מצפון כשאני עושה דברים רק לעצמי ולא צריכה להתחשב באדם אחר. אז

 בתוך הזוגיות שלי, אני אדאג להגדיר עם בן הזוג שלי את הזמן הפנוי שלי ואת הזמן הפנוי שלו. 

 ...אני אוהבת 

קיים, זה הזמן להתחיל לפעול כדי אחרי שעשית את הרשימה של התודות על הרווקות, ואת חוגגת את המצב ה

 והפעם מתוך מקום מלא עצמה ובטחון עצמי גדול.  –למשוך את הזוגיות שאת רוצה 

 

 זהו ספרון הקסם ליצירת זוגיות בעזרת שבעת כללים פשוטים  שעובדים.

 רוצים עוד כלים ליצירת זוגיות מדהימה, 

 mind.info/zugikit.html-www.gold  לחצו על הקישור הבא:

http://www.gold-mind.info/zugikit.html

