
 
 

О. Володимир НЕСТЕРЕНКО 



1. Більше спілкуйтеся з нею.  
 Ніколи не замикайтеся в собі. 
 
2. Вона повинна бути для вас  

найважливішою. 
 
3. Робіть усе, щоб зрозуміти її 

почуття. 



4. Цікавтеся її друзями. 
 
5. Частіше запитуйте про її думку. 
 
6. Поважно сприймайте те, що вона 
говорить. 
 
7. Дайте їй відчути ваше визнання і 
прихильність.. 



8. Створіть їй відчуття безпеки. 
 

9. Будьте ніжні і лагідні з нею. 
 

10. Виховайте в собі почуття гумору. 
 

11. Відмовтеся від несподіваних 
великих змін, якщо ви це 
попередньо не обговорювали з нею 
і немає часу, щоб вона могла 
адаптуватися до нових умов. 



12. Навчіться відверто 
висловлюватися і не відмовляйте їй, 
коли вона хоче з вами поговорити. 
 
13. Підбадьорте її, коли в неї 
невдача. Наприклад, просто обніміть 
її, не роблячи їй закидів і не 
повчаючи. 



14. Цікавтеся речами, які для неї є 
важливими в житті. 

 
15. Якщо робите їй зауваження,  
 то   робіть це ніжно й обережно. 
 
16. Сприймайте її зауваження 

спокійно, не переходячи в 
наступ. 



17. Спеціально відводьте час, щоб 
побути разом з нею і дітьми. 
 
18. Будьте надійними. 
 
19. Робіть їй компліменти. 
 
20. Усіма способами висловлюйте їй 
свою любов: словами, вчинками. 



21. Щороку ставте для сім'ї  якусь 
мету. 
 
22. Дозволяйте їй купувати речі, які 
вона вважає потрібними. 
 
23. Пробачайте їй, якщо вона вас 
образила. 



24. Продемонструйте їй, що ви її 
потребуєте. 
 
25. Сприймайте її такою, якою вона є.  
Зрозумійте, що вона особлива, 
неповторна особистість. 
 
26. Визнавайте свої помилки, не 
бійтеся бути покірливим. 



27. Будьте духовним наставником 
сім'ї. 

 
28. Дозвольте своїй дружині бути 
колись і невдахою.  
Після того як ви її заспокоїли, 
обговоріть, у чому причина невдачі. 
 
29. Зробіть їй масаж після 

напруженого дня. 



30. Викрійте трохи часу, щоб побути з 
нею на самоті і спокійно 
поговорити. 

 
31. Організовуйте романтичні 

подорожі. 
 
32. Напишіть їй при нагоді листа, у 

якому скажіть, що дуже любите її. 



33. Інколи робіть їй приємну 
несподіванку і даруйте квіти. 

 
34. Виявляйте їй свою повагу. 
 
35. Говоріть їй, що ви пишаєтеся нею. 
 
36. Якщо вона просить, допоможіть 

їй доброю порадою. 



37. Захищайте її від інших. 
 
38. Надавайте їй перевагу перед 

усіма іншими людьми. 
 
39. Не чекайте від неї того, що 

перевищує її духовні чи фізичні 
можливості. 



40. Просіть Бога, щоб Він подарував 
їй із Вами щасливе життя. 

 
41. Завжди помічайте те, що вона 

робить для вас і для сім'ї. 
 
42. Хваліть її перед іншими. 
 
43. Діліться з нею своїми думками  
 і почуттями. 



44. Розповідайте їй про свою роботу, 
якщо це її цікавить. 

 
45. Поцікавтеся, як вона проводить 

свій день - на роботі і вдома. 
 
46. Навчіться розділяти її смаки і 

вподобання. 



47. Коли вона готує вечерю, 
займіться дітьми. 

 
48. Допомагайте їй прибирати у 

квартирі. 
 
49. Дозвольте їй спокійно 

покупатися, а самі помийте посуд. 



50. Зрозумійте, що її фізичні сили 
можуть легко вичерпатися. 

 
51. Якщо ви караєте дітей, то робіть 

це в любові, а не в гніві. 
 
52. Допоможіть їй виявити себе - на 

роботі, у захопленні улюбленою 
справою. 



53. Поводьтеся так, наче на її чолі 
написано: «Обережно - скло!» 

 
54. Позбудьтеся звичок, які  їй не 

подобаються. 
 
55. Будьте уважні і привітні до її 

родичів. 



56. Не робіть негативних порівнянь 
між своїми і її родичами. 

 
57. Дякуйте їй за те, що вона робить 
для вас. 
 
58. Не сподівайтеся щоразу на 
похвалу, коли ви допомагаєте їй 
виконувати домашню роботу. 



59. Старанно поясніть їй свої плани. 
 
60. Робіть їй маленькі приємності 

(напр., принесіть їй сніданок до 
ліжка). 

 
62. Запитайте, чи вона хоче, щоб ви 

ставилися до неї, як до слабшої. 
 

 



63. Виявіть, чого вона боїться в житті. 
 
64. Запитайте,  що ви можете 

зробити, щоб вона звільнилася 
від цих побоювань. 

 
65. Постарайтеся зрозуміти її потреби 

в сексуальному співжитті. 



66. Запитайте, чи вона хоче 
поговорити про свої побажання 
щодо статевого життя. 

 
67. Виявіть, що їй створює 

дискомфорт. 
 
68. Спільно будуйте плани на 

майбутнє. 



69. Не чіпляйтеся до слів. 
Постарайтеся зрозуміти те, про 
що вона говорить. 

 
70.  Не забувайте про ввічливість, 
 наприклад, відчиняйте їй двері, 
 наливайте каву. 



71. Запитайте, чи в сексуальному 
плані вона не почуває себе в чомусь 
скривдженою. 
 
72. Запитайте, чи ви її не ревнуєте. 
 
73. Поцікавтеся, чи її хвилює те, як 
витрачаються гроші. 



74. Час від часу виходьте з нею на 
прогулянки. 
 
75. Захищайте її думку в товаристві. 
 
76. Обніміть її за плечі, коли ви на 
вечірці чи разом із друзями. 
 
77. Часто говоріть, що ви її кохаєте. 



78. Пам'ятайте про день вашого 
весілля, її день народження, інші 
урочистості. 
 
79. Охоче ходіть за покупками. 
 
80. Зацікавте її своїм хобі. 
 
81. Час від часу робіть їй особливі 
подарунки. 



82. Частково візьміть на себе 
відповідальність за домашні справи. 
 
83. Не глузуйте над її жіночими 
особливостями. 
 
84. Докладіть усіх зусиль, щоб вона 
могла висловлюватися вільно й 
відверто, не побоюючись, що буде 
виглядати безглуздо. 



85. Старанно вибирайте слова, 
особливо коли ви розгнівані. 
 
86. Не критикуйте її в присутності 
інших. 
 
87. Не показуйте, що вважаєте іншу 
жінку привабливішою, якщо це її 
дратує. ша. 



88. Будьте тактовні з іншими людьми. 
 
89. Інколи проводьте час разом з її 
родичами. 
 
90. Час від часу приготуйте вечерю. 
 
91. Поставтеся з розумінням, коли 
вона захворіла. 



92. Зателефонуйте і повідомте, якщо 
 мусите повернутися пізніше. 
 
93. Не сваріться з нею в присутності 
 дітей. 
 
94. Запрошуйте її пообідати в 

ресторані й інколи заплануйте 
щось гарне на вихідні. 



95. Час від часу робіть їй маленькі 
послуги. 

 
96. Подаруйте їй те, що вона могла б 

використовувати особисто для 
себе. 

 
97. Давайте їй час, щоб вона могла 
 побути на самоті чи провести 
 його разом зі своїми друзями. 



98. Прочитайте книжку, яку вона вам 
порадила. 

 
99. Подаруйте їй прикрасу, на якій 

вигравіювано, що ви її любите. 
 
100. Напишіть для неї вірша. 
 




