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«І коли сім разів на день він 

згрішить проти тебе й сім разів 

повернеться до тебе та й скаже: 

«Каюсь», - прости йому» 

(Лк. 17,4) 



1. Він часто її 

критикує 



1. Він часто її критикує 

Джим завжди знаходив привід, щоб покритикувати 

Сару   

Сара саме вдягнула свій новий купальний 

костюм і збиралася йти на пляж. Але до кімнати 

увійшов Джим, він  ... між іншим сказав: «Ми 

повинні стежити, щоб не зловживати їжею під час 

цієї відпустки».  

Для Джима це було невинне зауваження, а для 

Сари ці слова означали: «Ти товста і 

неприваблива».  

Ця рана настільки глибока, що навіть сьогодні, 

коли минуло вже п'ять років і вони з Джимом 

розлучилися, вона почуває себе незатишно ... 



1. Він часто її критикує 

 Пізніше Сара вирішила відреагувати на 

зауваження чоловіка і приділити деяку увагу 

своїй фігурі. Вона вирішила зайнятись 

катанням на ковзанах.  

 

Коли вона розповіла про це Джимові, він 

саркастично запитав: «Ти що хочеш стати 

олімпійською чемпіонкою?» А для неї це 

означало: «Які лише дурниці не спадуть тобі 

на думку! Витрачати на це гроші - просто 

марнотратство!» 



1. Він часто її критикує 

 Джим покритикував дружину не лише за 

вагу, але й за намір зменшити її. Він вважав, 

що за допомогою саркастичних зауважень 

змінить її.  

 

Але оскільки жінка від природи є м'якою і 

чутливою, то критика дуже рідко може бути 

стимулом для змін. Зазвичай, вона лише 

розчаровує жінку і призводить до того, що 

жінка втрачає бажання подобатися своєму 

чоловікові.  

 



2. Він не 

цікавиться її 

словами  

і думками 



2. Він не цікавиться її словами  

і думками 

Щоб звернути на себе увагу чоловіка, Сюзанна була 

змушена конкурувати з телевізійними програмами.  

 

Об 11 годині ночі Сюзанну розбудив телефонний 

дзвінок. У слухавці вона почула схлипування своєї 

матері, яка жила за тисячі кілометрів від неї.  

«Що сталося, мамо?» Мати відповіла: «Я мушу 

купити твоєму батькові новий телевізор». Ці слова 

змусили Сюзанну остаточно прокинутися, і вона 

запитала: «Що ж сталося?» « 



2. Він не цікавиться її словами  

і думками 

 

«Я вже кілька тижнів докладаю всіх зусиль, щоб 

твій батько вислухав мене. Це триває відтоді, як я 

намагаюся пояснити йому, що у твоєї молодшої 

сестри виникли певні проблеми. Врешті-решт мені 

вже це набридло.  

 

Я взяла молоток і одним ударом розбила 

телевізор!» «Але ж, мамо, телевізор міг вибухнути!» 

«Я знаю, але мені було байдуже. Я лише хотіла, щоб 

твій батько вислухав мене. І знаєш, що він 

зробив?» «Що ж?» 



2. Він не цікавиться її словами  

і думками 

 

«Ти не повіриш. Він спокійно встав, пішов до 

спальні, увімкнув малий телевізор і продовжив 

дивитися ту ж саму передачу. Він просто знехтував 

мною». 

 

Цей приклад може видатися перебільшенням, 

але саме брак уваги з боку чоловіка і вражає жінку. 

 



2. Він не цікавиться її словами  

і думками 

 

 Коли жінка хоче завести з ним розмову, то в його 

мозку наче спрацьовує якийсь захисний механізм: 

«Ти мусиш почитати зараз газету, увімкнути 

телевізор або взятися за вирішення професійних 

справ».  

 

Неуважність чоловіка виявляється також у тому, 

що його погляд спрямований чомусь в іншому 

напрямку  - він робить вигляд, що слухає дружину, а 

насправді його думки деінде. 



2. Він не цікавиться її словами  

і думками 

 

Коли ж чоловік хоче поговорити з жінкою, він 

вимагає від неї абсолютної уваги і зосередженості 

на всіх дрібничках, наче ця розмова мусить 

назавжди залишитися в її пам'яті. 

 

Неуважність чоловіка може глибоко поранити 

жінку, адже своєю поведінкою він дає їй зрозуміти, 

що її справи для нього незначні, другорядні. 

 



3. Він не бере 

участі в домашніх 

справах 



3. Він не бере участі в домашніх 

справах 

Мік вважав, що єдиний його обов'язок - 

приносити додому гроші 

 

Мік прокинувся в п'ятницю о 6.45. Почувши 

дитячі голоси, він помітив, що дружина не 

зачинила дверей до спальні. «Я думав, що хоч 

іноді можу поспати до сьомої», - невдоволено 

сказав він. «Якщо ти не зачиняєш двері, то 

потурбуйся, щоб діти не шуміли і я міг трохи 

довше поспати!» 



3. Він не бере участі в домашніх 

справах 

Мік вважав, що єдиний його обов'язок - 

приносити додому гроші 

 

Йому навіть не спало на думку, що Беті вже 

годину на ногах: зібрала дітей до школи, 

приготувала їм сніданок і канапки на обід. А 

він ще посмів їй сказати, що незадоволений 

нею, бо вона не зачинила дверей і перервала 

його сон.  



3. Він не бере участі в домашніх 

справах 

Мік вважав, що єдиний його обов'язок - 

приносити додому гроші 

 

«Чому він не встане і не допоможе мені? 

Чому мій сон має бути коротший за його? 

Чому я сама повинна піклуватися про дітей?» - 

думала вона. 

 

 
 



3. Він не бере участі в домашніх 

справах 

Мік вважав, що єдиний його обов'язок - 

приносити додому гроші 

 

Не думайте, що лише ваш чоловік не бере 

участі в домашніх справах. Можливо, ви 

навіть не наважуєтеся поговорити з ним про 

це, бо він може сприйняти це як ваші 

присікування. Тоді він ще й поспішить 

нагадати вам, як важко він працює, яка в 

нього стресова ситуація на роботі, і ви, 

мабуть, почнете вважати себе бездарою. 



4. Його справи для 

нього важливіші, 

ніж ваші потреби  

і бажання 



4. Його справи для нього важливіші, ніж 

ваші потреби і бажання 

Фред завжди був чимось заклопотаний, коли 

його потребувала дружина. Але він завжди 

знаходив час, щоб подивитися телевізор, 

почитати газету, зустрітися з друзями. 

 

Фред був знаним архітектором і часто 

зауважував своїй дружині, щоб вона йому не 

заважала, коли він працює над проектом. Але 

він без проблем знаходив час, щоб 

подивитися телевізор, зіграти партію в гольф 

чи піти з друзями до ресторану. 



4. Його справи для нього важливіші, ніж 

ваші потреби і бажання 

Навіть коли він не працював над 

проектами, він займався іншими справами, 

замість того, щоб проводити час разом зі 

своєю дружиною.  

 

Вона змушена була дійти висновку, що він 

ігнорує її, бо вона для нього не цікава. 



5. Він повчає 

замість того, щоб 

виявити розуміння 

і співчуття 



5. Він повчає замість того, щоб виявити 

розуміння і співчуття 

Коли Сінді пошкодила новий автомобіль 

Марка, вона потребувала його розради, а не 

повчань 

 

Сінді дуже старалася створити затишок в 

сім'ї. Коли вона після обіду ставила авто в 

гараж, то заїхала в стовп. Вона знала, що це 

роздратує Марка, тому коли він вийшов з 

дому, вона вся була у сльозах.  



5. Він повчає замість того, щоб виявити 

розуміння і співчуття 

Якби Марк був благородним лицарем, він 

би обійняв її і сказав: «Все добре, кохана. Я 

знаю, як ти почуваєшся. Заспокойся, я сам 

про все потурбуюся. Що я можу зробити, щоб 

підбадьорити тебе?»  

Замість цього Марк одразу побіг розглядати 

вм'ятину, потім поглянув на Сінді і сказав: «Ти 

що, виграла свої права в лотерею?  

А згодом він довго і нудно пояснював їй, як 

треба було об'їхати стовп і правильно 

поставити машину в гараж. 



5. Він повчає замість того, щоб виявити 

розуміння і співчуття 

Чоловіки завжди схильні повчати - 

незалежно, чи мова йде про дієту для 

схуднення, чи про ведення домашнього 

господарства. 



6. Він чинить так, 

наче розумніший 

за вас 



6. Він чинить так, наче розумніший  

за вас 

Леон завжди поводиться так, наче він 

розумніший, а його ідеї кращі, ніж думки 

Йоанни. 

 

Леон і Йоанна склали всі іспити на відмінно. 

Він вчився на інженера, а вона - на 

економіста.  

 

З часом Леон почав поводитися так, що в 

Йоанни у власному шлюбі склався комплекс 

інтелектуальної меншовартості.  



6. Він чинить так, наче розумніший  

за вас 

Він ніколи не радився з нею, завжди вмів 

швидко «розправитися» з її думкою, навіть 

якщо це рішення було в її компетенції.  

 

Від приготування їжі до інтер'єру їхньої 

квартири - про все він міг зауважити, що те чи 

інше зробив би краще.  

 

Він також любив порівнювати свою 

професію з її, свою важку роботу і її легку...  



6. Він чинить так, наче розумніший  

за вас 

Він відкрито демонстрував, що не визнає її 

здібностей і не цінує її таланту.  

 

Загалом, він ставився до неї, як до підошви. 

 

Але Бог створив жінку не як підошву. Вона 

повинна бути рушійною силою шлюбу і сім'ї. 

 
 



7. Він надає 

перевагу іншим 

людям 



7. Він надає перевагу іншим людям 

Для Бориса було цілком нормальним, що він 

захищає Джона. Зрештою, Джон був його 

найкращим другом. 

 

Карен і Борис були ще не так давно у 

шлюбі, але вона вже звикла, що ніколи не 

повинна погано висловлюватися про його 

друзів чи знайомих.  

 

Одного разу Борис трохи швидше прийшов 

з роботи; Карен якраз збиралася ставити 

пекти курку.  



7. Він надає перевагу іншим людям 

Він зрадів, бо це означало, що у нього ще є 

час, щоб трохи пограти з Джоном у футбол. 

Виходячи, він сказав Карен, що йде до 

Джона. Вона відповіла на це: «Я ненавиджу 

його. Ти завжди йдеш до нього, замість того, 

щоб побути зі мною». 

 

 
 



7. Він надає перевагу іншим людям 

Коли вона почала плакати, Борис подумав, 

що вона зрозуміла свою помилку і щиро 

розкаюється в ній.  

 

Але його слова дали їй зрозуміти, що він 

надає перевагу Джонові як людині і другові. 

 

 Його слова, вчинки і вся його поведінка 

зрештою показали, що він ставив вище за неї 

багато людей: секретарок, колег по роботі, 

родичів, друзів і навіть випадкових знайомих. 



7. Він надає перевагу іншим людям 

 Він ніколи не захищав її погляд, а коли вона 

когось критикувала, він завжди обстоював 

протилежну сторону. 

 

Минуло багато років, і сьогодні Борис віддає 

перевагу Карен над іншими людьми. Завжди, 

коли між нею і кимось третім (навіть його 

мамою) виникає розбіжність думок, він 

обстоює її сторону і намагається довести 

правоту дружини. 
 



8. Він не прагне 

зробити ваші 

стосунки 

романтичними 



8. Він не прагне зробити ваші стосунки 

романтичними 

День, про який Френк давно забув, Маріанна 

не може забути й досі. 

 

Френк був у відрядженні, але Маріанна була 

певна, що він зателефонує, надішле листівку, 

телеграму чи букет квітів, щоб привітати її з 

уродинами.  

 

В обід, коли принесли пошту, вона побігла 

до поштової скриньки, але не знайшла там 

листівки від Френка.  



8. Він не прагне зробити ваші стосунки 

романтичними 

Спочатку вона була розчарована, а потім 

подумала, що він, напевно, вигадав щось 

оригінальніше. Адже всі колеги вважали його 

дуже творчою натурою.  

 

«Він обов'язково зателефонує», - думала 

вона. Десь опівночі Маріанна врешті-решт 

заснула - так нічого і не дочекавшись. 

 



8. Він не прагне зробити ваші стосунки 

романтичними 

Наступного дня вона була дуже 

пригніченою, але все ще вірила, що, 

повернувшись, він зробить їй сюрприз. 

 

Але він повернувся з порожніми руками. 

Він просто забув про її уродини.  

 

Вона ніколи й словом не обмовилась про 

це, але й досі, хоч минуло вже 16 років, вона 

не може забути цього.  



8. Він не прагне зробити ваші стосунки 

романтичними 

Колись він був таким романтичним. Але 

сьогодні вже нічого не залишилося від 

романтики, від маленьких несподіванок. 

 

Чи не виглядає це дивним, що багато 

чоловіків після весілля забувають про 

романтичність.  

 

Здається, що в ту мить, коли вони 

промовляють «так», відмирає якась частина 

їхнього мозку.  



8. Він не прагне зробити ваші стосунки 

романтичними 

Вони просто не можуть пригадати, що таке 

романтика. Якщо їх прямо запитати про це, то 

вони відповідають запитанням: «Що ти хочеш 

від мене? Я повинен дарувати тобі квіти, чи 

що?»  

 

Так, наче від них вимагають чогось 

надзвичайного. Смішно, але до весілля їм не 

треба навіть порад щодо романтичності, а 

після весілля - хоч цілі лекції читай. 



8. Він не прагне зробити ваші стосунки 

романтичними 

Інша моя знайома понад усе прагнула 

пояснити своєму чоловікові, що це він 

«спонукає» її до сварок.  

 

Це єдина можливість заволодіти його 

увагою, нехай навіть і на короткий час.  
 


