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Коли в родині мир, подружжя рідко

замислюються, що цементуються їх відносини, 

що є основою добробуту в родині. 

Але раптом трапляється так, що сімейне життя

несподівано дає тріщину, і відновити її вже не 

представляється можливим. 

Спробуємо розібратися: що покращує сімейні

відносини, а що руйнує їх, роблячи близьких

людей чужими.



Головною причиною охолодження відносин між

подружжям є образи і претензії, які мають

властивість накопичуватися. 

Коли їх кількість перевалює за критичну масу, то 

нічого хорошого від сімейного життя чекати вже

не варто. Вона перетворюється в суцільний

обвинувальний процес.



Вміти прощати - висока властивість душі. 

Засвойте для себе цю просту істину.

Накопичуються дрібні образи здатні зруйнувати

навіть самий міцний шлюб. 

Життя, на жаль, влаштована так, що найбільше

ранять найближчі люди. 

Єдиний вихід з цієї ситуації - навчитися

прощати. Прощення має не просто почути з 

ваших вуст, а визріти в душі. Одного разу 

пробачивши, ні в якому разі не нагадуйте

партнерам про цю образу.



Підвищуйте свою самооцінку. 

Емоційним переживанням за будь-якого

незначного приводу, як правило, не схильні

впевнені в собі люди. 

Поважаючий себе людина має яскраво

виражений імунітет до образ, критики та 

бажання критикувати інших. 

Працюйте над собою. Але пам'ятайте: ваша 

впевненість у собі не повинна грунтуватися на 

перевазі над іншими.



Спробуйте проаналізувати свою поведінку, адже

часто ми критикуємо людей за те, що не любимо 

в собі. 

Виключіть зі свого кола спілкування людей, які

постійно лають все і вся - нічого корисного вам 

вони принести не можуть.



Хто правий, хто винен?

По сусідству жили 2 сім'ї. В одній з них 

подружжя постійно сварилися і з'ясовували

стосунки, а в інший завжди панували любов, 

взаєморозуміння і тиша.

Норовлива господиня ніяк не могла зрозуміти, як 

сусіди примудряються жити без скандалів. У 

душі вона заздрила їм. Одного разу жінка

попросила чоловіка сходити до сусідів і з'ясувати, 

чому в їхньому житті все гладко.

Чоловік вирушив до сусіднього вікна і акуратно

заглянув в будинок. У кімнаті він побачив

господиню. Вона витирала пил. 



У цей момент задзвонив телефон, і жінка

поспіхом поставила дорогу вазу на край столу. 

Через кілька хвилин до кімнати зайшов її

чоловік. Він не помітив вази і зачепив її. Дорога 

річ впала на підлогу і розсипалася на скалки.

І тут сусід подумав: «Ну от, зараз почнеться

скандал!» 

Але на його подив жінка підійшла до чоловіка і 

спокійно сказала: «Вибач, милий! Я винна: я 

неакуратно поставила вазу! »На що чоловік

відповів:« Це ти мене вибач, люба! Я винен, що 

не помітив її! »



Повернувся сусід додому засмучений. 

Дружина в нього допитується про секрет 

сімейного благополуччя. 

А чоловік їй відповідає: 

«Розумієш, вся справа в тому, що у них в сім'ї все 

винні, а у нас - праві ...»



«Непроста» сім'я

В одному селі жила сім'я з 100 чоловік. У ній

панувала особлива атмосфера миру, злагоди і 

взаєморозуміння. Ніколи тут не сварилися, ні

лаялися. 

Цей слух дійшов до правителя країни. Вирішив

він перевірити, чи так це насправді. 

Приїхав владика в село, знайшов голову сім'ї і 

запитав про те, як йому вдається зберігати 

гармонію між близькими людьми. 



Старий узяв аркуш паперу, довго на нього

писав, а потім вручив його правителю. 

На папері було накреслено 3 слова: 

-"Любов" 

-"Терпеливість" 

-"Прощення"

«І це все?» - Здивувався правитель. На що старий

відповів: «Так! Це основа не тільки хорошої сім'ї, 

а й світу в цілому ... »



МИХАЙЛО І ОКСАНА

Вони проживали в мальовничому куточку на 

краю села, в гарній хатині. Жили заможно.

Михайло – похмурий, маломовний, роботящий. 

Для нього на першому місці була робота, 

господарка. Оксана – весела, до всіх привітна. 

Багато терпіла від свого чоловіка, бо ніколи від

нього доброго слова не чула. Шкодувала, що 

вийшла за нього заміж. Не хотіла його, але їхні

батьки колись домовились про одруження, бо

хлопець був добрий, не пив, роботящий, до 

церкви ходив...



Одного разу Михайло прийшов з роботи

швидше, ніж завжди, і застав у хаті сусіда на 

чужоложстві зі своєю жінкою. Той утік, а 

Оксана кидається на коліна до ніг чоловіка і у 

сльозах просить прощення. 

Михайло, і так малослівний, а тепер обурений, 

змовк зовсім, повний зла і образи. я подія

швидко стала відома в селі. Всі думали, що він

прожене жінку, але так не сталося.



Прийшла неділя. Обидвоє йдуть до церкви. 

Михайло з високо піднятою головою, а вона, 

маленька, дріботить у покорі за ним. Іде час. 

Оксана в душі терпить, а він з нахмуреним

обличчям мовчить. Та мовчанка найбільше її

гнітить. Краще набив би, насварив. Він це

розуміє і навмисно так себе веде.

Побожний і мудрий був у селі отець-парох. 

Якось зустрічає Михайла і просить, щоб

прийшов, має з ним дещо порадитись. Увечері

зустрілися. Парох після деяких питань щодо

ремонтних робіт у церкві перевів розмову на 

ситуацію у родині Михайла. 



Ця перша розмова, здається, нічого не дала. 

Михайло не усвідомлював своєї провини. Та 

священик часто розмовляв з ним про це. 

Михайло почав якось лагідніше дивитись на 

свою дружину, усвідомлювати своє, не завжди

правильне до неї ставлення. 

Відчував, як камінь, який мав на душі, поволі

скочується.А одного недільного ранку він

підійшов до дружини, попросив пробачення за 

все, пригорнув до себе і обидвоє щиро й 

радісно заплакали. Це були щасливі сльози

прощення. Отож, прощенню передує

роз’яснення, щирість і відкритість обох

сторін.


