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מחד . חיוביים של עצמנו היא דילמה רווחת בשידוכים רביםהשאלה עד כמה ומתי לחשוף היבטים פחות 
תחרוץ את דינה של מערכת היחסים עוד בטרם קרמה  בטרם עת ת יתריש חשש מציאותי שחשיפ, גיסא

, נוכלרגיש כמהצד המסתיר . אחרותאי חשיפה של מידע רלוונטי יוצר בעיות , מאידך גיסא. עור וגידים
לּו ידעה את האמת  מעריכה אותי כל כךהאם היא הייתה " 1.המשודכתמערער על כל משוב חיובי והוא י

פעמים רבות האמת , כמו כן". האמתי' אני'ולא את ה, היא אוהבת את האדם שאני מתחזה לו" "?עליי
 –משודך שההלכה אינה מחייבת אותו לחשוף מידע זה נפסק לגם אם . יוצאת לאור בשלב מאוחר יותר

  .על ההונאה תמתרעמ איכעת ה – הייתה יודעת זאתאת השידוך לּו  תבלמק המשודכת הייתהוגם אם 

או  של עצמו בתהליך השידוכים יםשלילי יםחשוף היבטלשאלת חובתו של האדם למאמר זה אינו מתייחס 
מלבד פסיקה הלכתית , אולם. חייב לדון בה עם פוסק אחדו סוגיה שכל ז. לשלב שבו יש לעשות זאת

הרב שלמה זלמן , לדוגמה. לגלות שרצוימה נוגע לב להתייעץמומלץ מאוד , לגלות שחייביםבנוגע למה 
הוא . בפני משודכתבעיה משפחתית מסוימת  לחשוףהאם עליהם  בחוראוירבך נשאל על ידי הוריו של 

להם לגלות את המידע בכל מקרה  ממליץהוא אך , ההלכה אינה מחייבת אותם לעשות זאת שאמנםענה 
 שגילוי זהסביר להניח . ד השני ירגיש מרומה וכעוס כשהדבר יתגלה במועד מאוחר יותרהצ, שאם לא כן

  2.ישפיע לרעה על מערכת היחסים

שבו יש  בתהליך ובאופןאני דן . לאחר קבלת ההחלטה לחשוף מידע שלילי, מאמר זה מתמקד בשלב הבא
 בד בבד עם ת היחסיםכמערהתפתחות  –מהלך משולב אני מציע תהליך המאפשר . לגלות מידע מסוג זה

גבוהים יותר מאשר הונאה או חשיפה  הצלחה תהליך הדרגתי זה הוא בעל סיכויי. גילוי פרטי חיים אישיים
  . פתאומית

 

 שנים מפני השלוםמ

ה הודיע לשרה שהיא "כשהקב 3".לשנות מפני השלום" – אף חובהאו אולי  –ל מלמדים אותנו שמותר "חז
חזר על הערתה באזני ' הכאשר ". זקן] בעלי[ואדני "היא תהתה איך ייתכן הדבר שהרי , עתידה ללדת בן

                                                        
 .כל האזכורים של זכר ונקבה ניתנים להחלפה בין המגדרים 1
האם יש צורך לספר על בעיה משפחתית ) רבי שלמה זלמן אויערבאך(נשאל רבנו ): קלה' ב עמ"ח(בספר חכו ממתקים  2

והדבר עלול , האשה חשה מרומה, במקרה כזה. כאשר האשה מגלה את הדבר לאחר הנישאין, הדבר הגרוע ביותר הוא"ואמר 
  ".לפיכך כדאי לספר על הבעיה לפני סיום השידוך. להעכיר לחלוטין את אוירת שלום הבית

  :.]מ פז"ב[שהרי היא אמרה ואדוני זקן , שינה הכתוב מפני השלום -ואני זקנתי ): יג:יח(י וירא "רש 3

http://www.drsorotzkin.com/
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את שרה מתארת  היה שומעאברהם  לּו ,ל"חזלפי ". זקנתיואני "מילים את דבריה ל" שינה"הוא , אברהם
לכן בורא העולם שינה את  4.ביניהםהרמוני בקשר ה, ולו במעט, הדבר היה עלול לפגוע, "זקן"אותו כ

  .דבריה מפני השלום

מדוע הם לא . במקום לקרוא לילד בשמו" שינוי למען השלום" בביטויל "תמיד תהיתי מדוע נקטו חז
  ? כביכול, "שקר"כ' מתארים את דברי ה

במקום , שרהדברי " שינוי"כ' ה דבריאת  לתארמדויק  יותראולי זה . אחד אפשרי הסברברצוני להציע 
  ".שקר"כ 'תיארנו את דברי הכפי שהיה עולה מהדברים לו , כעיוות כוונותיה

היא פשוט . הלזלזל בו בדבריהיא לא התכוונה , כאשר שרה תהתה איך היא תלד כשבעלה זקן כל כך
בקונוטציה שלילית  דבריההייתה אפשרות שאברהם יפרש את , יחד עם זאתאך  – את העובדות ציינה

' ה, האמתיתלפי כוונתה  שאמירתה של שרה תובן ולוודאכדי למנוע אפשרות של אי הבנה . כלשהי
  . ולא שקר" שינוי" שאנו מכנים זאתזו הסיבה . את דבריה" שינה"

עלולה לצייר תמונה  רקעהתחשבות בכנות עובדתית ללא . הליך השידוכיםבת בא לידי ביטוירעיון זה 
של חסרונותיהם יגיבו בדרך ) המוגזמת לעתים(העצמית בחורים הכורעים תחת עול התפיסה . שקרית

התחמקות . 2או , המתנה מבועתתו "השלכת פצצה". 1: מודעים הבאים-כלל באחד מתכסיסי ההגנה התת
  .והעמדת פנים

תגלה  שהמשודכתתהיה מנת חלקו ברגע  "בוודאי"שהבחור חרד מפני הדחייה , במנגנון ההגנה הראשון
להקדים רפואה למכה על ידי התייחסות מידית  הוא בוחר, פעמים רבות. ותהמבישפניו האמתיות ואת 

זו נותנת רושם כגון הערת פתיחה ". במקום לקום לתפילהשמי שימי ולפעמים אני ישן , שלום: "לחרדה זו
דות חשובות העשויות למזער היא משמיטה עוב. מוטעה שחיסרון זה הוא המאפיין הבולט ביותר באופיו

  .הקונטקסט של עצמיותו השלמהאינה מביאה בחשבון את ובוודאי  ,את שליליות מעשיו

הבחור ישאף למנוע דחייה על ידי התחמקות מנושאים הקשורים , בתכסיס ההגנה השני והרווח יותר
חלק מהאתגרים  לותלג אנשים אינם רוצים, באופן טבעי. לחולשותיו ויעמיד פנים שהכול מושלם בחייו

למשודכת " לגלות"הם ישאלו רב האם ומתי הם מחויבים , לדוגמה. הםבחיי והתמודד והקשיים שעמם
  .שהם עוברים טיפולי פסיכותרפיה מזה מספר שנים

ינסה להעמיד  הבחור, עד לשלב זה. נניח שהרב פוסק שעליהם לחשוף מידע זה עד לפגישה החמישית
בפגישה . ושלם בעל משפחה מושלמת וחיים מושלמיםמאדם כ ת עצמואצייר יהוא . פנים מושלמות

יתאים לדמות כל כך לא  זה, מספר שנים כבררצון את הפצצה שהוא בטיפול  באיכשהוא ינחית , החמישית
פעמים רבות היא תתרעם על , כמו כן. בכל מה שנאמר להבהכרח תחשוד שהמשודכת שהצטיירה עד עתה 

  . ההונאה

אם נחשוף . נראה שאנו לכודים בדילמה קשה? כיצד ומתי יש לחשוף מידע מסוג זה: בעינההשאלה נותרת 
אם נמתין עד  5.שליליתסביר להניח שהתשובה תהיה , ת היחסיםכאת הבעיה לפני התפתחות מער

עלולים לגרום להתפרקות  התרמיתההלם של הגילוי הבלתי צפוי והכעס על , להתייצבות מערכת היחסים
  . או להסכמה מתוך תרעומת ,הקשרשל  זועמת

  

                                                        
 ".גדול השלום" ',מאמר י, )רבי חיים שמואלביץ(ראה שיחות מוסר  4
שם מצוטט הסבר של , ]DrSorotzkin.comבאתר [? "בת קול"מדוע כה קשה לשמוע את ה: מציאת זיווג: ראה מאמרי 5

  . הסטייפלר מדוע אדם מסוגל יותר לקבל חיסרון במסגרת מערכת יחסים בריאה
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  מבנה התהליך

להם  להצלחותיהם ונותניםמודעים יותר לחסרונותיהם מאשר  שרוב האנשיםאהרן קוטלר כותב  ירב
מובן מאליו ). שגדלו בסביבה ביקורתית בקרב אנשים שבעתייםנכונים הדברים , מניסיוני( 6.משקל יתר

להאמין שמישהו יקבל אדם  שכן המשודך מתקשה, שנטייה זו גורמת לחששות רבים בתהליך השידוכים
 –הערצה מוגזמת לזולת  – נמוכהתופעה נוספת הרווחת בקרב אנשים בעלי הערכה עצמית . כמותולקוי 

כאשר , לבין המשודכת בינויה של פער עצום שילוב זה יוצר אשל. עלול להחריף את המצב עוד יותר
הם , מתוך מאמץ לפצות על פער מדומה זה. או לכל היותר פער מזערי, לאמתו של דבר אין פער כלל

הדבר גורם להם להרגיש . משתדלים להציג את עצמם כחיוביים יותר מאשר הם באמת בעיני עצמם
  .ופוגע בהתפתחות מערכת יחסים אמתית, 7רמאים

הם מוכרחים לפתח מודעות לתכונות הטובות , צעירים מתחילים להיפגש למטרת שידוכיםשלפני 
עליהם לדעת , כמו כן. פחות באותה מידה כמו לתכונות השליליות ולאתגרים שלהםל –ולהישגים שלהם 

שני אנשים ). שלהם חייםהללא קשר לנכתב בקורות (בן או בת הזוג המוצע אינו אדם מושלם , שלרוב
, כאשר משודך או משודכת עונים בשלילה. וושלמים תמיד צריכים לבדוק האם הם מתאימים זה לזבלתי מ

  . מהותו של הזולת אינה דחייה כלפיזו . זה בדרך כלל משום שהם מרגישים שההתאמה אינה טובה

כדי לתאר  ("She dumped me")" היא זרקה אותי"בביטוי  נוקטיםהעובדה שצעירים רבים כל כך 
כדי ! מעידה על כך שהם חווים אותה כדחייה טוטאלית של עצם מהותם מהמשודכת שליליתתשובה 

זאת מלבד הייעוץ שהם מקבלים  ;התחמקותלנקוט צעדי התגוננות והם מוכרחים , לחסוך מעצמם בושה זו
, ייעוץ זה מחזק את התפיסה שאם הם יהיו הם עצמם. המדגיש מה אסור להם לומר או לעשות, לא פעם

  . איש לא יקבל אותם

  

  יחסיל והכ

הם . של מעשיהםולנסיבות  לרקעהנטייה לביקורתיות יתר משליכה על האופן שבו אנשים מתייחסים 
מם שום צאך לא יתנו לע, ")מישהו עזר לי: "למשל(ם לנסיבות חיוביות ימזערו הישגים על ידי ייחוס

מבטלים הם . לנסיבות מקלות השליליתאו ההתנהגות  מהכישלוןחלק לזקוף , באופן סביר, הנחות כשניתן
  . לא מקובל מנקודת מבט השקפתיתשהתייחסות לרקע ולנסיבות  וטוענים, "תירוצים"הסברים כגון אלו כ

חיובית היא עיוות מצער של ההשקפה  מתן משקל יתר להתנהגות שלילית לעומת התנהגותגישה זו של 
ממידת פי חמש מאות מידה טובה מרובה , ה"אצל הקבל מלמדים אותנו ש"חז, למעשה. היהודית
אינה עולה בקנה אחד עם  מעשינו לאור הנסיבותההתנגדות שלנו להערכה ושיפוט של , כמו כן 8.פורענות

במוסף של ראש " זיכרונות"בין מסביר שהמשפט המופיע 'חיים מוולוז 'ר, למעשה. ההשקפה התורנית
אותה עבירה ממש . של המעשה החיובי או השלילי רקעלמתייחס  –" אתה זוכר את כל המפעל" –השנה 

 מחמת אכילת טריפות, חיים' ראומר , לדוגמה. חמורה יותר או פחות בהתאם לנסיבותלעשויה להיחשב 
   9.בשר טריפה מגרה לשם הנאהמאכילת  חמורה פחותרעב גדול 

                                                        
חביבים ישראל שנקראו בנים , בצלםחביב אדם שנברא ) ... "א:ראה יד' פר, רבי אהרן קוטלר( משנת רבי אהרןבספר  6

והוא מכיר את עצמו אך , מ בדרך כלל אין האדם מכיר חשיבותו הנוראה הזאת"ומ, ועם סגולה, עם קדוש, )יד:אבות ג" (למקום
  ...י כך הוא באמת הולך ומתקטן "וע, וממילא הוא פחות ונבזה בעיני עצמו... מצד הפחיתות שבו 

 ].ראה מאמרי על הערכה עצמית וגאווה –בתור פיצוי  לאגו מנופח לגרוםביקורת עצמית זו עלולה [
 . (Impostor syndrome) "תסמונת המתחזה"תופעה זו מכונה  7
 .שם' ותוס. סוטה יא 8
בתחילת סדר [ה "בתפילת מוסף דר...  - ה "נצבים תשל' בפר) ה"תשנ, רבי יעקב יצחק הלוי רודרמן" (שיחות לוי"בספר  9

: ל"זח מוולאזין "הגרוביאר הנחלת דוד בשם רבו הגדול ". אתה זוכר את כל המפעל וגם כל היצור לא נכחד ממך] "זכרונות
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 – מתוך התחשבות בנסיבות עברםכולל היכולת שלהם לראות את  –האופן שבו אנשים רואים את עצמם 
כאב לחסרונותיו ומגרעותיו לאדם המודע עד . משפיעה ללא ספק על האופן שבו הם נראים בעיני אחרים

היחידה למצוא מישהי  הדרך, ראות עיניולפי . יהיה מבועת מתהליך השידוכים הצלחותיואך ממעיט בערך 
  . שתינשא לו היא להוליך אותה שולל

. בדרך כלל מודעים יותר להישגיהם ומעריכים אותם מתוך התחשבות בנסיבותאנשים הרואים את חייהם 
ואף גאים בצעדים המשמעותיים שהם  הם פחות משותקים מבושה ,כשהמבט מופנה לחסרונותיהםגם 

. הסיבה לכך היא שהם נותנים משקל לאתגרים המסוימים שעמם הם מתמודדים. נקטו כדי להשתפר
יפתחו הערצה ולכן הם לא , להתמודד עם אתגרים יםנאלצ גם אחריםש ביתר קלות יבינו אנשים כאלו

צרת פער שהערצה מוגזמת כלפי המשודכת יומשום , זו נקודה חשובה. מוגזמת ואוטומטית למשודכת
  .והלקויהמביש " עצמי"בין המשודכת המושלמת ולבין העוד יותר מדומה קיצוני 

  

  להתגלות" אני"לתת ל

. בקונטקסט של חייךהצעד הראשון בתהליך זה הוא לראות את עצמך באופן מאוזן , לעיל שהודגשכפי 
. חלקיך הטובים לפחות באותה מידה כמו למגבלותיך ומגרעותיךהישגיך ולמודע לעליך להיות , דהיינו
שהפכו את חייך למאתגרים היה מודע לנסיבות מקלות , כאשר אתה נותן את דעתך לחסרונותיך, בנוסף

. להשפיע לרעה על חייהם ותהעלול בולטותנסיבות פחות בעלי לאנשים  ביותרשלב זה קשה . יוחדבמ
" בסך הכול"אם . כולם מבינים שחייו מאתגרים יותר, ל"ר כאשר אדם מאבד הורה או שהוריו מתגרשים

הקשר בין עובדות אלו לבין , מוצדקת או שביקרו אותו ללא הרף וללא סיבה, לא היה שלום בית בביתו
 בקהילה פעם על ידי אנשים נכבדים צרה זו מחוזקת לא זווית ראייה. פחות ניכרקשייו בהווה יהיה 

  .זו מוגבלת לפרספקטיבההשותפים 

הן בתחום , עם בעיות רציניות של חוסר תפקוד 15מנהל תיכון התייעץ אתי פעם לגבי תלמיד בן 
 ביןסיפר המנהל שמערכת היחסים , בתיאור הרקע של התלמיד. האקדמי והן בתחום ההתנהגותי

: הוא ענה, לתי את המנהל מדוע לדעתו התלמיד מתקשה כל כךכששא, אולם. עכורה במיוחד הוריו
  ".שהוא עצלן מתאר לעצמיאני "

שהדגישו את ההשפעה הקריטית של קשרים משפחתיים , גדולי ישראלדעתם של דעה זו עומדת בניגוד ל
: כךכותב , קוודייהמשגיח דל ,מתתיהו סלומון ירב, לדוגמה. בגיל הרך על התפתחותו העתידית של הילד

להיות מוכנה האימא צריכה . לילד קל וחומר – לא קל לאף אחד לשבת במשך יום שלם בבית הספר"
שאליו הוא חוזר הוא  אולם אם הבית... רחמנות כשהוא מגיע הביתהשפע של להרעיף עליו  ומזומנת

, ו ואחיותיואחי, הוריוכלפי כעסיו יופנו ... אם הוא הולך לישון מתוך תרעומת ותסכול, מלחיץ ושיפוטי
. ואז אנו מופתעים כשילדים מסוימים נושרים. חס ושלום, תורה ואפילו ריבונו של עולםה, רבניו ולמוריו

כיצד נוכל להאשים אותם כאשר הם ". החוצה נדחפים"אני קורא להם ". נושרים"אני לא קורא להם 
  10"?ת זדוןוגם ללא כוונ, נדחפו החוצה על ידי התנהגותנו אליהם

  

                                                                                                                                                               
של כמו אכילת חלב למ, פ ששניהם אותו המעשה"אע, דיש חטא שהוא יותר חמור מאחר, זכירת המפעל היינו המצב של החטא

מה היה חינוך , ונוסח כל היצור פירוש האיש.... ת זוכר מצב החטא"שהשי, אם הוא רעב ואכלו או אם אכלו להכעיס ולתאבון
מפני השפעת הסביבה ) בשעתו(ולמשל שאין תובעים מאחד שישב בברוקלין כמו לאחר שישב בקעלם , האדם שעשה את החטא

ה דן את "כי הקב"מובא על זה ] 'שכז' עמ, ח"תשנ, "משאת לוי"הובא בסוף ספר [ספות לספר ובהו. עליו או שאר חינוך האדם
בן ראה גם ". קונטרס הבחירה", א"ח, מכתב מאליהווכן ברור מדברי ה[  ".האדם לפי כוחותיו שלו והמצב שהוא שרוי בו

 ."]עומק הדין: "פסחים נד יהוידע
10 With Hearts Full of Love (Mesorah, 2009) ,לציטוטים נוספים בעניין זה נוער נושרראה מאמרי על . [73' עמ.[  
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  רוחהלך 

  .את הנקודות הבאות כהלך רוח כללי המגביר את הסיכויים לתהליך שידוכים חלק יחסית מעלהאני 

 .להציע במערכת יחסיםמה ויש לי הרבה , אני אדם יקר ערך •
 .ומן הסתם גם המשודכת אינה מושלמת, אינני מושלם •
 .בינינווהאם יש התאמה טובה , מטרת הפגישות היא לוודא האם אנחנו מחבבים זה את זו •
ככל הנראה זה לא משום שהיא חושבת שאני אדם , אם המשודכת מחליטה לא להמשיך בפגישות •

 .זה פשוט משום שהיא החליטה שאיננו מתאימים זה לזו. נורא

  

  "שיתוף"או " חשיפה"

הם אומרים לי שרבם הורה להם , אודות עצמות במידע שלילי /כשאחד הצדדים חייב לשתף את המשודכ
, מתאים יותר למכירת חפץ" חשיפה"המונח , בעיניי). לדוגמה(דע זה עד לפגישה החמישית מי" לחשוף"

המוכר מוכרח לגלות לקונה הפוטנציאלי שהרכב מתחמם יתר על המידה בימים , למשל. כגון רכב משומש
באינפורמציה אודות " משתף"אדם . עסקינן בבני אדם במקומה כאשרגישה זו אינה , לפי דעתי. חמים

  .מועצ

פעמים רבות הוא ינסה , מחפירסובל מפגם הכשאדם רואה את עצמו כמוצר למכירה בשוק השידוכים 
את משפחתו ואת עברו בצורה , הוא יתאר את עצמו. על ידי הצגת עצמו כאדם מושלם להשלים את החסר

בצורה , הוא מודיע למשודכת, "לחשוף" הורו לובשלב הנקוב בתהליך השידוכים שבו , ואז. אידיאלית
או כל ידיעה אחרת מסוג , חרדות בגללשהוא נוטל תרופות , שהוא בטיפול כבר שנתיים, פתאומית למדי

  .זה

כפי  דמותו משתלב עםזה כל כך לא ! כל כך לא צפויההזו הבשורה . מובן מאליו שהמשודכת מגיבה בהלם
 הסתרתשל שיטה זו היא  המדומה התועלת. היא תוהה? מה עוד הוא מחביא. בדעתהשהיא הצטיירה 

אך הגילוי הפתאומי עלול להלחיץ את המשודכת וההורים , כיר אותךיהמידע השלילי עד שהצד השני 
  . השידוך לדחייתולהגביר את הסיכוי 

יש להציג . מומלץ להתחיל לדבר בהדרגה על האתגרים שעמם התמודדת בשלב מוקדם בתהליך הפגישות
על  שמספראדם לאני משווה זאת . (שא כהיבט חיובי של התמודדות עם אתגרים והתגברות עליהםאת הנו
הוא  ,עם הרבה עמל והשקעה, אט אט אך לעבוד בתור שרת נאלץ הוא. לאמריקה כמהגר חסר כול הגעתו

א אדם כזה היה מספר את הסיפור בגאווה ול. למד מקצוע והתחיל לצבור הצלחות, אנגליתה רכש את שפת
זורם בצורה  שהואמתפתח באופן הדרגתי ומחובר למציאות ויוצר פחות הלם משום  הנרטיב). בבושה

והישגיך , איך למדת להתמודד אתם, שיתוף הגורמים והרקע של אתגריך. חלקה ומסופר בהקשר חיובי
הם , ו כןכמ. למרות הניסיונות שחווית הם יותר אינפורמטיביים ומהותיים מאשר תיאור יבש של תסמיניך

  . הדרוש לקבלת תמונה מדויקת של האדם השלם הרקעמספקים את 

על ידי יצירת קשר קרוב עם  לשיפוריוזמה  נטלהעובדה שהאדם לא הגיב בפסיביות לאתגרי חייו אלא 
  .תיתפס בעיני משודכות רבות כתכונה חיובית', טיפול פסיכותרפי וכו, רב

את רמת הביטחון שלו לספר  שיתוף כגון זה תגבירוקדמים של מהחיובית של המשודכת לשלבים  התגובה
הוא גרסה מתומצתת של מה  בפרטי חיים נוספיםתהליך זה של שיתוף הדרגתי . פרטים נוספים על חייו

עם הזמן . ל פרטי חייהם כשהם נפגשו לראשונהזה את זה בכהם לא שיתפו . שקורה בין חברים קרובים
  .זה על סמך התגובות האמפתיות שהם קיבלו לגילוייהם המוקדמיםביטחון להיפתח זה להם צברו 
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לכל הפחות הדבר ייחשף בשלב מוקדם , עם אתגרים אלו אינה מקובלת על המשודכתאם ההתמודדות 
  . מבלי לחשוף מידע רב מדי ול וכל להסיק שהשידוך אינו מתאיםי ךכך המשוד. יותר

אפשר אני מציע לו לשאול את המשודכת האם , אתגרי חייו משוחח עללאחר שהמשודך , מלבד זאת
דיאלוג זה מעמיק את הקשר ומוסיף לו נופך . בחייה שעמם התמודדהחלק מהאתגרים  לשאול מהם

 ץ שלהםבמאמ הגאים, שניהם בני אנוש לא מושלמים –הוא משווה בין שני הצדדים , כמו כן. ומשמעות
  .לצמוח אל מול פני קשיים ותלאות

אנשי , מתוך כוונות טובות לצמצם סטיגמות. שיותרגהקשורים בבעיות אתגרים  דיון עלביש קושי מיוחד 
ביולוגיים מיסודם /רפואיים הן מצבים םיינפש קשייםמקצוע רבים בתחום בריאות הנפש מצהירים ש

" מודל ביולוגי", מחקרים מוכיחים שלמעשה, ראשית. ישנם שני חסרונות בגישה זו"). חוסר איזון כימי("
מטבע  הוא נחשב לבלתי הפיך וטבוע באדם, כאשר מצב מסוים נתפס כביולוגי. תטיוסטיגמ מגביר זה

שהיא תיחשב סביר יותר , כתוצאה של תנאי חיים את ההפרעהכאשר רואים , לעומת זאת. בריאתו
יש . המודל הביולוגי של בעיות רגשיות פשוט אינו מדויק, שנית. יצור סטיגמה קשה כל כךתולא  להפיכה

של החרדה  ביטוי אלא, למצב הגורםאינו  ראיות נרחבות לכך שחוסר האיזון המצוי בהפרעות נפשיות
  11.והמצוקה שהאדם חווה

כמתואר , כשנרטיב החיים של האדם מסופר בצורה הדרגתית ומחוברת למציאות במהלך תקופת הפגישות
 המשודך, כמו כן. עות מולדותיתברר למשודכת שהקשיים הם תוצאה של חוויות חיים ולא הפר, לעיל
זה בוודאי . את הפעולות שהוא נקט ונוקט כדי להתמודד עם קשיים אלו ואפילו לצמוח מהם לתאר יוכל
  . אך היא כן מגבירה את סיכויי ההצלחה, דחייה כואבת המונעתנוסחת קסם  אינה

                                                        
 . על חוסר איזון כימי ראה מאמרי 11


