
 JAK SPRAWIĆ WIĘCĘJ RADOŚCI MĘŻOWI ? INSTRUKCJA OBSŁUGI

Poszczególne punkty można uczynić jako postanowienie przedmiotem miesięcznej pracy nad sobą. 

1. 1. Doceniaj wszystko, co dla ciebie robi i mów mu o tym. 

    2.  Jeśli zrobi coś nie tak, nie krzycz: "A nie mówiłam..." 

    3.  Jeśli zabłądzi podczas wspólnej jazdy samochodem,                                               

nie narzekaj, tylko znajdź pozytywną stronę sytuacji: "Jaka ładna droga!",                                                                 

    4.  Kiedy zapomni ci przynieść coś, o co prosiłaś, powiedz:                                             

"Nie szkodzi, przyniesiesz następnym razem". 

    5.  Jeśli nie chce czegoś dla ciebie zrobić, nie obrażaj się,                                                              

ale poproś go o to kiedy indziej. 

    6.  Wieczorem powitaj męża uśmiechem i w miarę możliwości, dobrym humorem. 

    7.  Jeśli jest zmęczony, zaakceptuj to. 

    8.  Tylko dla niego zrób się na bóstwo. 

    9.  Ugotuj mu coś, co uwielbia. 

  10.  Opiekuj się nim, ale nie sprawiaj wrażenia, że mu matkujesz. 

  11.  Nie krytykuj męża przy innych, a zwłaszcza przy waszych dzieciach. 

   l2.  Nie bądź zła na niego, gdy zgubi klucze. 

  13.  Interesuj się jego pracą zawodową. 

  14.  Jeśli zaprosił cię do beznadziejnej restauracji lub na koszmarne przedstawienie,                      

wyraź swoje uczucia w sposób delikatny. 

  15.  Ufaj mu. 

  16.  Nie chciej go na siłę zmieniać. 

  17.  Nie potępiaj jego metod wychowawczych. 

  18.  Nie dbaj o dzieci kosztem męża. 

  19.  Kiedy wraca do domu w upalny dzień                                                                                        

lub właśnie skosił trawnik, przygotuj mu coś do picia. 

  20.  Nie podejmuj ważnych decyzji bez rozmowy z mężem. 

  21.  Nie wydawaj pieniędzy... nie licząc ich! 

  22.  Nie narzekaj bez przerwy i nie krytykuj wszystkiego. 

  23.  Mów mężowi o tym, co myślisz, co czujesz. 

  24.  Pytaj męża, co mu sprawia przyjemność, może w końcu ci powie... 

  25.  Nie przedkładaj obowiązków domowych nad wasze spotkanie sam na sam. 

  26.  Uszanuj ważne dla niego przyzwyczajenia. 

  27. Nie przekładaj jego rzeczy na biurku bez uprzedzenia.                                                  

2.   28. Przeczytaj, by go lepiej zrozumieć: „Osobowość PLUS dla małżonków”, F.Littauer                                    

3.                        Źródło: S.Szefer, Małżeństwo? 77xTAK! Małżeńskie historie o przebaczeniu 

4.                       J. Feldhan. Tylko dla Kobiet, przewodnik po tym, co kryje się w duszy mężczyzny 

5.                                 DVD: „Przez Śmiech do lepszego małżeństwa.” M. Gungor Zobaczcie razem:

 
www.tolle.pl 

www.rodzinna.pl 

www.esprit.com.pl 

www.vocatio.com.pl 
 

www.akademia-rodziny.pl 
www.szansaspotkania.net 

www.spotkaniamalzenskie.pl 

www.malzenstwo.pl 

www.lmm.pl 

www.adonai.pl 

 

Oprac. graf.: o.romuald@szensztat.pl      
 



Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej! Żony niechaj będą poddane swym mężom, 

jak Panu… Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie.. 

Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się  z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem. 

Tajemnica to wielka w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. Ef.5, 21-33                               oprac.: o.romuald@szensztat.pl 

 
 

 

     On i ona – mąż i żona 

1. On jest mężczyzną -  ona jest kobietą.  

2. On jest pomocą dla niej – ona dla niego. 

3. On jest zdobywcą – ona chce być zdobywana.  

4. On ma być stały  - ona jest i ma prawo być zmienną. 

5. On  jest gwarantem bezpieczeństwa – ona gwarantem czułości. 

6. On jest bardziej skierowany na zewnątrz – ona do środka, do rodziny.  

 

7. On żyje  w świecie idei i rzeczy – ona w świecie osób i drobiazgów,  z których składa się codzienność. 

8. On ma dystans do życia, myśli o ideach, perspektywicznie – ona potrafi się wczuć w sytuację innych. 

9. On myśli głową - logicznie – ona sercem – intuicyjnie. Dla niego 2+2 = 4  - dla niej, coś pomiędzy 3,7 ~ 4,2..                                                                                             

Dla niego 5 minut to już!  Dla niej - to bliżej nieokreślony czas. On widzi las – ona konkretne drzewo.  

 

10. On ma psychikę jak witraż – ona, jak szyba hartowana. Zranionemu  wypada jedno szkiełko – jej sypie się cały świat. 
 

11. On chce mieć wszystko jak zawsze. Ona potrzebuje zmian.  

12. Jemu  wystarczy jeden garnitur. Jej szafa jest zwykle za mała 

13. On potrafi skoncentrować się dobrze na jednej rzeczy – ona potrafi robić dobrze kilka rzeczy na raz. 

14. On załatwia sprawę jednym słowem – ona całym słownikiem.                                                                                               

15. On ma olbrzymią, ale krótką siłę słonia – ona ma cierpliwą i wytrwałą siłę mrówki.                                                                             

On lubi, być podziwiany za swoje wyczyny, siłę i mądrość – ona za piękno i dobroć. 

 

16. On myśli, że wystarczy jej powiedzieć raz, że ją kocha - ona potrzebuje oznak czułości kilka razy dziennie. (min 4x)      

17. On patrzy na jej gitarowe kształty – ona w serce i na kulturę osobistą.                                                                                     

18. On chce często, pali się w łóżku szybko jak słoma – ona rozpala się powoli,  chce czułości i pieszczot. 

19. On mówi: jaka noc- taki dzień. Ona: jaki dzień, -taka noc!  On ma kochać pierwszy – ona odpowiada na jego miłość.  
 

 

20. On jest głową rodziny – ona jest jej sercem – kapłanką ogniska domowego.   

21. On jest dla dzieci bardziej od święta – ona na co dzień.  

22. On jest pierwszym autorytetem – ona dopełniającym. 

23. On troszczy się o szacunek dla niej – ona prowadzi dzieci do niego.                                                                                      

On wyraża bardziej sprawiedliwość, ona czułość i miłosierdzie. 

24. On wychowuje do panowania nad sobą, posłuszeństwa i odwagi, do podejmowania ryzyka i zdobywania świata.              

Ona do miłości cierpliwej, troskliwej, czułej i wyrozumiałej, do troski o drugiego człowieka.  

25. On modli się głową, krótko i konkretnie – ona modli się sercem, -uczuciami, potrzebuje na modlitwę czasu.                          

On uczynił tak, jak mu powiedział Anioł!  - ona odpowiedziała Aniołowi: niech mi się stanie według słowa Twego… 
 

26. Przeczytaj dla niej: „Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus” - John Gray 

27. Przeczytaj dla niego: „Osobowość plus dla małżeństw” - Florence Littauer 

28. Zobaczcie razem: „Przez śmiech do lepszego małżeństwa”.- Mark Gungor.  

 


