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מיכל ניב נהוראי, ואני מורת דרך לזוגיות ואהבה. 
לזוגות  הדרכה  יעוץ  שירותי  מעניקה  אני  הזוגית'  ב'הש/ספה 

ולפנויים פניות בקליניקה הרצאות לקהלים שונים
חוויות  ומתוך  שנייה  כקריירה  הגעתי  הזוגי  הייעוץ  עולם  אל 
ילדים  ושני  פשוטת  לא  נישואין  שנות   13 לאחר  האישית.  חיי 

מקסימים, בחרתי לעשות את הצעד האמיץ ולהתגרש. 
ברצינות,  ה'זוגיות'  בנושא  להתעניין  התחלתי  גירושי  טרם 
חקרתי את הנושא בצורה עצמאית אוטודידקטית, קראתי המון 
מאמרים לבסוף, בער בי הרצון להפוך את זה למקצוע. למדתי 
עיקר  ואת  קבוצות  והנחיית  אימון  אישית  בהתפתחות  קורסים 
עבודת האימון הזוגי למדתי בתוכנית ה"חוויה הדיאלוגית" בבר 

אילן. היום אני לומדת יעוץ מיני במכון "פתרונות". 
מהצד  חלקן  וכלים,  גישות  מספר  משלבת  אני  בקליניקה 
ו"החוויה הדיאלוגית", וחלקן מהעולם  האקדמי מעולם האימון 
הרוחני הגופני אותם למדתי במרחבי הטנטרה והייעוץ המיני. כך 

שאני משלבת רוח וחומר.
הבנתי שהעיסוק במיניות הוא משהו שמאוד קשה לזוגות לדבר 
עליו. זוגות יכולים לחיות יחד שנים רבות לדבר ולשתף זה את 
זו בכל ועל המיניות לא ידברו. לפתוח את הלב בנושאים רגישים 

כאלו מצריך מרחב בטוח וכלי תקשורת תומכים . 
איך עובדת השפה הזוגית? 

את שפת הזוגיות אני מחלקת לשלוש שפות משנה:
השפה הביתית, שפת התשוקה ושפת הכיסאות. 

השפה הביתית: מדברת את היומיום שלנו. שפת השיגרה - איך 
זוגיות בריאה בין להוריד את  זוגיות טובה? איך מקיימים  נראת 

הזבל, לקחת את האוטו למוסך ואת הילד לרופא שיניים.
שפת התשוקה: מדברת את התשוקה שלנו – כי סקס / מין לא 
רק עושים אלא גם מדברים, אין זוג שלא מתמודד ברמה זו או 

אחרת עם שאלות סביב החיבור המיני ביניהם. 
שיח  מדברים  איך   - שלנו  הכאב  את  מדברת  הכיסאות:  שפת 
שמחזיק כאב פגיעות ותלונה, או כזה שקשור לבן/בת הזוג או 
לתמיכה  זקוק  אני  בהם  ברגעים  שלנו,  לזוגיות  חיצוני  משהו 

ואהבה. 
מי יכול להיעזר בשירותיי? 

משברי פרידה – אנשים שמתמודדים עם אובדן או משבר פרידה 
ימצאו בקליניקה מרחב בטוח לשחרר כאבים לאסוף את עצמם 

מחדש ולקבל כוחות.
אימון לפנויים פניות בדרך למציאת זוגיות חדשה. איך אני מכין 

את עצמי לקשר חדש? 
לא  בעיות,  שנוצרות  לפני  לזוגות  הדרכה  הכוונה  בטוב"  "בואו 
להגיע כשהבעיות אקוטיות, מסורבלות וכבר אין לנו מוטיבציה 

כ"טיפול  הזוגית  השפה  את  ללמוד  כלים,  לקבל  לבוא  לתקן. 
מונע" וגם מתוך סקרנות. משבצת זו מומלצת לזוגות בתחילת 

קשר, לפני מיסוד הקשר. 
או  הקשר  את  להציל  לנסות  סכסוכים,  ישוב  במשבר  זוגות 
יפה. אני משתפת פעולה עם מספר  לחלופין ללמוד להתגרש 
וכשמגיעים מוכנים לגישו, הדרך לסיים את  דין מגשרים  עורכי 

הקשר  קלה ואנושית יותר. 

״אהבה זה פשוט" 
מופע המשותף לי ולצמד "שני קולות" מעין ואור, הכולל שירים 
שכתבו והלחינו השניים וקטעי קריאה שלי בנושא אהבה ויחסים. 

"הגג של מיכל" 
מפגשים הרצאות סדנאות בכל מיני נושאים הקשורים לזוגיות 
יחסים אהבה, מיניות טנטרה, שיח פתוח בין המינים. ערבי שירה 
מתקיימים  המפגשים  הפתעות.  מיני  וכל  ומדיטציה  מקודשת 

בערבי קיץ חמימים על גג ביתי )החל מחודש מאי(.

מיכל ניב נהוראי  יועצת לזוגיות, יחסים מגע ואהבה

אנחנו נפגעים ביחסים ונרפאים ביחסים, 
אבל בעיקר אנחנו מתפתחים תוך כדי יחסים

מיכל ניב נהוראי, ״השפה הזוגית״ רחוב גרניט 8 ב׳ כפר יונה
טלפון: 050-4991428 

hasafahazoogit@gmail.com פייסבוק: מיכל ניב נהוראי "השפה הזוגית"


