זוגות צעירים

מי שלא עושה  -לא טועה ,אבל מי ששואל ולומד  -טועה פחות

זוגות צעירים נמצאים בנקודה הטובה ביותר לייעוץ .זוגות צעירים רבים,לעיתים  ,מגיעים לנישואין עם תיק
פיננסי קיים ,מעבודה לאחר

הלימודים ,אבל עדיין הזוגות לא חוו זוגיות פיננסית וחיי בנייה של משפחה .ההבדל בהרגשה במעבר מ"-אני"
ל"-זוג" ומאוחר יותר ל"-משפחה" אינו במילים בלבד .השינוי מחייב הבנה של ההשלכות הכלכליות שיגיעו
כגון קניית דירה ,הולדת וגידול ילדים )בטווח הקצר( ביטוחי סיכונים )מוות ואבדן כושר-עבודה( .כמשפחה יש
לנו אחריות גדולה ואסור לזלזל ב"היום" כי מיד מגיע ה"מחר" ובודק כיצד נערכנו.

הדרכת זווגת צעירים תכלול מתודות וכלים להתנהלות כלכלית זוגית משותפת ומחויכת ,תבדוק את המצב
היום מול התיכנום של הזוג הצעיר' ,ירידה אל קרקע המציאות' בחיי היום יום ובחלומות הגדולים )דירה( או
הקטנים ,מעמד חומרי מול מעמד כלכלי )או מציאות מול דמיון( ועוד...

זוגות צעירים ,כמו כל אדם ,אוהבים להתייעץ עם חברים .חברים אלו יספרו להם על ההתנהלות הכלכלית
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שלהם אבל מה זה עוזר לזוג

הצעיר? אין לזוג הצעיר מידע על ההתנהלות הכלכלית של החברים הנותנים להם עצות ,הם לא יודעים מה
הנסיון של אותו זוג והכי חשוב :הם לא יודעים מה ההון של אותו זוג!! הון שקיבלו מהורים ,מהחתונה,
מעבודה ,מחיסכון וכו .לפני שאנו מאמצים את התנהגות האחר אנחנו חייבים להבין שהאחר שונה מאיתנו
)וזו עצה לחיים ולאו דווקא לחיים הכלכלים שלנו(.

אז לפני שאתם "מתקלקלים" מעצות שנובעות מהרבה רצון טוב )אבל לא תמיד הבנה במקרה הפרטי
),
שלכם
בואו לייעוץ שיעזור לכם לעצב ,ביחד ,את החיים הכלכליים ל 70-השנים הבאות .משפחה זה כמו בניין ,כל
החלקים צריכים להיות מחוברים היטב אחד לשני אבל כדאי לזכור כי כל בניין עומד על יסודות  -וכדאי שיהיו
יציבים.

ייעוץ לזוג צעיר )בעידוד ההורים או הסבתא/סבא( יתן לזוג הצעיר ידע ,שהוא כח .כח זה יעזור לזוג
להתמודד עם קשיי היום-יום ,יחזק את יסודות המשפחה וייצב אותם .מרום גילם יודעים ההורים ו/או הסבים כי
גם לריב צריך לדעת  ,על אחת כמה וכמה שכלכלת המשפחה )שלא בכל בית ניתן ללמוד( חייבים ללמד.

מובטח לזוג הצעיר הבא ללמוד התנהלות נכונה שהחיים יחייכו אליהם.

שני חבלים כי ירצו להיקשר,
בכורח המציאות יהיה על כל אחד מהם לוותר על משהו ממידת אורכו.
ואם ירצה כל אחד מהם לשמור על מלוא אורכו – לא ייווצר קשר לעולם.
וראו זה פלא:הקשר – נוצר דוקא בתחום שבו נעשה הוויתור.
משמע – הוויתור הוא יסוד הקשר האמיתי.
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