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Щастя — це не кінцевий пункт, а 
спосіб подорожувати. 

Можна сказати, що зрілість це не 
так мета для осягнення, як спосіб 
життя.

Погляньте, на яких рисах треба 
будувати зріле подружжя. 



У нашому житті часто буває так, 
що ми не можемо бачити ясно; в 
певних моментах і в певних 
ситуаціях нам бракує здатності 
визначити, що потрібно зробити. 

Причина проста: деякі аспекти 
проблеми випадають із нашої 
уваги. 



Під час заручин ми стоїмо перед 
важливим і вирішальним вибором; 
тому обов’язково потрібно, аби 
жодного аспекту не пропустити. 

В певному сенсі це навіть легко: 
достатньо аналітично оцінити 
власну індивідуальність, спокійно 
обдумати всі життєві запаси —
і підсумувати. 



Ми стаємо тим, чим ми є. 
Якщо ми стаємо «незносними», 
«конфліктними», «вульгарними», 
«егоїстичними», то це знак, що 
зародки цієї незносності, 
конфліктності, вульгарності та 
егоїзму в нас існували й мали бути 
помічені. 



Приказка каже: 
«Тільки чисте око помічає 
дрібниці». 

Якщо хтось хоче збудувати 
зріле подружжя, повинен мати 
незатуманений погляд. 



Якщо рішення потрібне навіть 
щоби сходити до перукаря, то 
наскільки ж більше воно потрібне у 
разі укладення подружжя! 

Багато хто апріорі вважає, що 
зуміє розкрити найпотаємніші 
закамарки свого серця, будучи 
удвох, але пізніше це спотикається 
на перших же же труднощах. 



Інколи, в період закоханості, а 
також у заручинах, дуже просто 
мати, як то кажуть, шори на очах.

Все виглядає гарним, ідилічним, 
простим. Наречені бачаться час від 
часу і «не хочуть псувати цих 
хвилин» думанням про реальність, 
яка складається також і з «другої 
сторони медалі». 



Вони спільно переживають не 
життя, а його фрагменти, й 
воліють не дивитися в обличчя 
цілісної дійсності. 
Це здається нетактовністю, однак 
це слід було би зробити, аби 
вберегтися, по змозі якнайкраще, 
від прикрих несподіванок у 
майбутньому. 



Мати здатність передбачувати 
означає також відсутність поспіху.

Свідчення: «Мені 20 років, а 
моєму хлопцеві — 24. Ми маємо 
одружитися в липні. Я так по-
дурному поспішала! Генріх 
запитав мене три тижні тому, 
чи не могла би я почекати ще рік, 
аби він захистив диплом. 



Тоді рік видавався мені вічністю! 
Ми це обговорили: рік для Генріха 
означав отримання кращих 
варіантів, для мене то була 
нагода піти на курси шиття. Це 
все означало, що коли ми 
закінчимо своє навчання, то 
матимемо вільні вечори у перший 
рік нашого подружжя. Загалом, це 
буде велика користь для нашого 
кохання». 



Інше свідчення: Паула помітила, 
що мати її нареченого вже 
визначила дати шлюбу та місце для 
пошлюбної подорожі. 
Замислившись над цим фактом, 
вона сказала собі: «Я матиму 
справу з авторитарною свекрухою. 
Обов’язково слід про це поговорити 
з нареченим, аби врятувати 
незалежність нашої сім’ї». 



Зріла пара і в час заручин 
не обминає духовного аспекту: 
віра, по суті, це світло, що 
походить від Бога і дає спеціальне 
«висвітлення» різних питань. 



Духовність — це не етикетка, 
а спосіб мислення і переживання 
усього в житті, поєднуючи усе з 
Тим, хто все запроектував. 

Прошення у молитві про 
Світло Того, Хто привів нас до 
зустрічі одного з одним —
доконечне, аби ми могли 
сприймати Його як «ПОВІРНИКА»
нашої любовної пригоди. 



Заручини це період вільності. 

Ніхто не може примусити нас 
заручитися (а якщо так, то шлюб 
одразу буде недійсним). 



Дія під впливом інстинкту не є 
вільним вибором.

Людина вільна тоді, коли може 
щодо чогось висловитися свідомо.

 Людина насправді вільна до 
будь-якого вчинку, якщо вона 
вільна навіть щоб його не 
зробити. 



Зростати у свободі означає 
розвиватися як особистості, 
постійно озираючись на шкалу 
фундаментальних цінностей, 
таких як правда, справедливість, 
життя, добро, віра. 
Але зростання у свободі 
можливе тільки за умови, що 
буде перерізано пуповину сліпої 
залежності від інших. 



Надмірна залежність від інших 
перетворює вільних істот на 
невільників.

 Свобода це, насамперед, 
внутрішній фактор. 

Існують люди, ув’язнені психічно, 
замкнені у світі претензій, 
упереджень стосовно інших. 



Бути вільними означає також у 
свободі сприйняти власні 
обмеження (або обмеження інших), 
акцептувати те, що інша людина 
здатна помилятися.

Означає - бути вільним від 
претензії самому бути 
непомильним. 



Вершина людської свободи —
свобода від егоїзму. 

Це - безперервна боротьба. 

Насправді вільний наречений 
буде спроможний відкинути 
спокуси егоїзму. 



Кожен повинен узяти на себе 
власну відповідальність.
Відповідальність - це уміння 
дати відповідь на кожне «чому», 
на кожне запитання, на кожну 
вимогу з’ясувати щось про наші 
вчинки і наш спосіб існування. 
Відповідальність це цінність, 
яка зростає разом із людиною. 



У час заручин добре є 
включатися у запровадження 
«нашої спільної відповідальності». 

Якщо до заручин підходити з 
таким досвідом, то набагато легше 
підсумувати попередній досвід із 
любов’ю. 



Існує чимало «ТАЙНИКІВ» 
відповідальності, я наведу лиш 
деякі.
1). Одна з фраз: «Я тобі казав!»-
По суті, тут ти і я відділені, виступає 
перекладання відповідальності на 
іншого або іншу. Наскільки ж то краще 
було би сказати: Подумаймо, де ми 
помилилися. Бо помилку ніколи не 
можна приписувати тільки одному з 
партнерів. 



2) Людська неохота-
«Я пробував, але нічого не можна 
зробити. Перестань мене мучити 
своїми очікуваннями. Ти ж знаєш, що 
сенсу немає. А що ти думаєш, що 
знайшла принца?»
В оцьому виразі міститься ціла хвороба 
індивідуалізму і «святого спокою» 
власного життя. 



3) розпорошування на «все 
одразу»

Приказка каже: «Краще зігріває 
маленька ватра, ніж багато 
феєрверків». 



4) Поверховність

і інші. 



Наречені, які не збираються 
сховатися по цих криївках, мають 
зробити одну дуже просту річ: не 
входити в них. 

Як це зробити? 



Як це зробити? 
Насамперед через буття 
РЕАЛІСТАМИ. 

Як песимізм, так і оптимізм 
можуть бути небезпечні: по суті, як 
приказка каже, песиміст це той, 
хто з двох видів зла обирає обидва; 
натомість оптиміст ризикує 
бачити все занадто м’яко.



Буття РЕАЛІСТАМИ

означає стати разом з 
відкритими поглядами перед своєю 
дійсністю, зробити з неї висновки і 
опиратися труднощам, по черзі. 



Радість пов’язана зі здатністю 
споглядати (контемплювати) 
дари буття. 
Тому неможливо вільно зростати, 
якщо ми замикаємося в ув’язненнях 
турбот або сітях підрахунків. 
Радість — створює клімат, 
який сприяє зростанню, 
оскільки надихає всі здібності 
конкретної людини. 



Один письменник так сказав: 
«Бог це радість; ось чому перед 
своїм домом Він повісив сонце». 

Радість розвиває почуття 
відповідальності, оскільки 
дозволяє погідно сприймати світ, 
попри наші обмеженості та браки. 



Відповідальний наречений не 
бачить повсюди конкурентів і 
не драматизує кожного 
питання. 

Але, щоби так діяти, треба мати 
смиренну погідність духа людини, 
яка «щаслива вже сьогодні, бо 
очікує на завтра, сповнене 
щастя». 


