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Мы учимся в университетах, чтобы получить 
специальность, ходим на курсы, чтобы повы-
шать квалификацию, работаем, чтобы получить 
опыт. И только после этого можем называться 
профессионалами, строить карьеру или от-
крывать собственный бизнес. А такая важная 
часть жизни, как брак и создание семьи тем 
более должна начинаться с подготовки. Нельзя 
создать счастливую семью по наитию, в эмо-
циях бурной влюбленности или под давлением 
общественного мнения, что возраст подошел.

Мы уверены, что в вопросе выбора спутника 
жизни подготовка важнее, чем во всех осталь-
ных сферах. Ведь замужество - это процесс 
длиною в жизнь, который нужно проходить 
вместе, получая удовольствие от каждого дня. 
А супруг - человек, с которым вы проведете са-
мую большую часть жизни. И поэтому мы хотим 
поделиться с вами советами и рекомендаци-
ями, которые помогут вам найти достойного 
человека, избежать распространенных ошибок 
и пронести свою любовь через всю жизнь. 

БРАК, как и любые другие  
важные в жизни вещи,  
ТРЕБУЕТ ОПРЕДЕЛЕННОЙ  
ПОДГОТОВКИ

ПРЕДИСЛОВИЕ
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Вы наверняка знаете, что при устройстве на ра-
боту важно быть ценным сотрудником, чтобы вас 
выбрали из множества других кандидатов. Тот же 
принцип действует и если вы хотите выйти замуж. 
В этом месте большинство девушек подумает 
о том, что нужно быть красивой, ухоженной, и 
уметь готовить. Да, безусловно, эти пункты очень 
важны. Но самое главное – это внутренняя со-
ставляющая, а именно, какой вы человек. Добрая 
ли? Заботливая? Мудрая? Или капризная? Эгоис-
тичная? Инфантильная? Внешняя красота неми-
нуемо ветшает с годами, и через какое-то время 
остается только то, что у вас внутри.

О чем же нужно позаботиться, готовясь к встрече 
со своей второй половинкой?

Если вы ХОТИТЕ ВЫЙТИ ЗАМУЖ, 
первое, о чем стоит подумать, –
это что вы ПРИНЕСЕТЕ  
С СОБОЙ в этот брак?

НАЧНИТЕссебя
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Женщина,  

излучающая тепло и 

доброжелательность,— 

бесценное 
сокровище

Научитесь слушать  
других людей.  
Начните понимать.  
Пробуйте «одевать туфли 
другого», то есть понять 
причину, заставившую его 
поступить именно так. 
Может быть человек просто 
устал, кто-то разозлил  
его до вас, у него проблемы 
на работе или еще миллион 
причин, никак не связанных 
с вами. Не обижайтесь по 
мелочам. Вместо этого 
старайтесь быть человеком, 
рядом с которым любые 
проблемы тают как снег  
на солнце.  
Мягкое сердце, доброе  
слово, свет изнутри –  
вот что продолжает  
скреплять отношения  
на долгие годы. 

КАК ИЗБЕЖАТЬ 
ОШИБОК?

всем, выходит замуж, она вдруг 
сталкивается с другим челове-
ком, который тоже считает, что 
он прав во всем, что делает. 
А еще у него есть родители, у 
которых третья точка зрения! 
И девушка, привыкшая думать, 
что должно быть или по ее, или 
никак, не задумываясь рвет от-
ношения, как только происхо-
дят первые трения с мужем или 
родственниками. Отсутствие 
таких навыков как терпение и 
понимание является главной 
причиной разводов в течение 
первых 2 лет совместной жиз-
ни. Статистика крушения бра-
ков между юными выпускника-
ми престижных университетов, 
которым родители дали все, но 
забыли объяснить, что они не 
являются центром вселенной, 
печальна. 

Основная проблема современных браков состоит в том, что 
люди разучились уважать права других, при этом продолжая предъ-
являть им требования уважать и понимать их самих. Сегодня боль-
шинство вступающих в брак относятся к поколению миллениалов, 
взрослевших впервые 10 лет нового тысячелетия, в эпоху глобали-
зации, индустриализации и доступности цифровых технологий. Со-
циологи описывают их как людей, с детства окруженных техникой, 
привыкших общаться и взаимодействовать с окружающим миром в 
режиме 24/7. Кроме того, миллениалы часто делают селфи, с удо-
вольствием делятся с окружающими подробностями своей жизни 
с помощью социальных сетей, многие из них мечтают прославить-
ся. И да, зачастую они уверены, что должны получать наилучшее из 
возможного исключительно потому что осчастливили вас своим 
присутствием. Миллениалам труднее, чем предыдущим поколени-
ям, научиться понимать другую сторону, идти навстречу, уступать. 
А особенно терпеть что-то, что они терпеть не хотят. В этом конеч-
но нет их вины, ведь их воспитало поколение родителей, которым 
психологи уже открыли такие истины, что дети ранимы, что нужно 
поддерживать их самооценку, воспитывать, не причиняя душевных 
травм. Родители вырастили этих мальчиков и девочек с идеей, что 
они уникальные, их возможности безграничны, а по жизни им во 
всем зеленый свет.

И когда девушка, выросшая в атмосфере безграничной люб-
ви и уверенности, что она самая лучшая, прекрасная и права во 

ИЗБАВЬТЕСЬ
от

эгоизма
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Если вы мечтаете выйти замуж за доброго, умного, красивого, 
успешного мужчину, нужно стать достойной такого. Нет смыс-
ла мечтать о принце, если вы – не принцесса. Трезво оцените, на 
сколько процентов вы соответствуете своему идеальному мужчи-
не? на 60? Зачем тогда вы ему нужны? Будьте достойной на 100%!  
Станьте той, с которой он захочет навсегда связать свою жизнь – 
женственной, красивой, мудрой, доброжелательной, образован-
ной, самодостаточной. Определите, каких качеств вам не хватает и 
поработайте над ними. Измените прическу, пройдите нужное обу-
чение, прочитайте хорошие книги, заведите друзей, которые будут 
позитивно влиять на вас. В общем, станьте наилучшей версией себя. 

Наверняка вы встречали успешных, состоявшихся мужчин-холо-
стяков, рядом с которыми мечтали бы оказаться сотни девушек, и 
недоумевали: он такой замечательный, любая пойдет за ним на край 
света, почему же он все еще не женат? Ответ прост – мужчина чув-
ствует энергетику женщины. Готова ли она стать полноправным чле-
ном союза, стоять с ним рядом до конца, поддерживать и отдавать 
свою любовь, либо ищет только удовлетворения своих нужд: кольца 
на пальце, статуса, материального положения, удовольствий. Ко-
нечно, мужчина должен обеспечить жене все это, но – внимание!- 
взамен он ждет отдачи с ее стороны. Если же чувствует себя пред-
метом охоты или видит незрелую личность, которая не способна 
понимать его справедливых ожиданий – то, конечно же, отдаляется 
от такой женщины.

Мужчина – охотник по природе, и он замечает женщину раньше, 
чем она его. А это дает ему возможность быстро оценить, как она 
ведет себя в жизни (выглядит, говорит, одевается, какие люди с ней 
рядом). Если увиденное ему не понравится – он и не проявится в ее 
поле, пройдет мимо, не обнаружив себя. Потому что качественный 
мужчина бережет свое счастье для той, которая сможет сделать его 
счастливым. Помните об этом. 

СООТВЕТСТВУЙТЕ

Счастье –  

это не то, что мы  

находим, а то,  

что мы создаем

Не считайте брак панацеей 
и не заблуждайтесь, что муж-
чина сделает вас счастливой. 
Сначала вам нужно стать само-
достаточной, то есть доволь-
ной жизнью самой по себе, не-
зависимо от наличия мужчины 
в окружении. И только после 
этого вы сможете встретить 
свою половинку, а не будете 
ждать «счастья» от каждого, 
мелькнувшего на горизонте.

Незамужним девушками 
вообще не следует подстраи-
вать всю свою жизнь великой 
цели выйти замуж. Лучше сна-
чала встретить достойного че-
ловека, и потом уже решать, 
связывать с ним жизнь или нет, 
чем приняв решение «срочно 
замуж» рыскать в поисках муж-
чины и примерять костюм же-
ниха на каждого встречного. Да 
и сами парни как огня бегут от 
девушек, в глазах которых на-
писано «замуж, замуж, замуж, 
любой ценой замуж». Грустно 
видеть девушек, которые гото-
вы не любя мужчину, зная его 
всего несколько месяцев, не 
разобравшись, что он за чело-

БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ

с собой
век, очертя голову броситься 
под венец, только потому что 
«время идет, сроки поджимают, 
когда еще любовь встретишь, 
а уже семью охота, тем более 
что мы по знаку зодиака подхо-
дим». Нельзя выходить замуж, 
руководствуясь такой мотива-
цией! И кстати, умный мужчина 
все это видит и не «покупает-
ся». А неумный вам зачем? 

И еще: не верьте старой ле-
генде про две половинки, кото-
рые ищут друг друга. Да, на све-
те есть именно ваш человек, 
но вы нужны ему уже цельной 
зрелой личностью, а не «полу-
человеком». Счастливый брак 
– это союз двух гармоничных 
состоявшихся личностей. По-
этому сначала найдите себя, а 
потом найдется и достойный 
мужчина!
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Если вы еще не замужем,  

не ищите мужчину, а сначала приложите  

усилия, чтобы стать той жемчужиной,  

обладание которой он будет ценить.  

Будьте женственной, доброжелательной,  

открытой, и при этом самодостаточной,  

знающей себе цену, обладающей  

чувством собственного достоинства.  

Вспомните сказку про крестьянскую 

дочь,  

которой король велел явиться к нему  

не раздетой и не одетой, не днем  

и не ночью, не пешком и не верхом,  

а когда она смогла выполнить это –  

женился на ней.  

Когда вы так же найдёте баланс  

и гармонию внутри себя – получите  

большую награду на всю жизнь  

и станете счастливой женщиной,  

которая приносит свое счастье с собой. 

ИТАК, ПОДВЕДЕМ ИТОГИ:про
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ 

женственность

Понаблюдайте, наверняка вы замечали, что мужчина с одной 

женщиной ведет себя как джентльмен, самостоятелен и благоро-

ден, а с другой – унылый, придирчивый, противостоит ей, что бы 

она ни сказала. Если это случается с вами, задумайтесь, даете ли вы 

возможность мужчине открыть перед вами дверь или решительным 

шагом идете сами, не дожидаясь милостей от природы? Женствен-

ная вы девушка или мужественная?

Помните, что женщина не должна быть охотником, первая об-

нимать, целовать, предлагать пожениться. Давайте мужчине воз-

можность вложить в вас свою мужскую энергию, не лишайте его 

возможности завоевать свою прекрасную даму. Вспомните, как вы 

относитесь к бесплатным пробникам и образцам кремов, которые 

назойливо пихают вам в руки промоутеры в торговых центрах? Люди 

не чувствуют ценности того, что получили просто так. 
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Многие девушки попадают в плен  

этих стереотипов и создают поспешные 

браки, в которых потом страдают сами  

и заставляют страдать своих детей.  

Конечно, давление со стороны 

родственников или друзей очень  

неприятно. Но выходить замуж только  

в угоду родителям или просто чтобы  

от тебя отстали знакомые –  

плохая идея. Помните, что вы  

живете свою жизнь. И мучиться  

от плохого выбора каждый день  

будете вы и ваши дети, а не коллеги,  

дальние родственники или родители.

В нашей стране  
существует навязанный  
СТЕРЕОТИП, что если  
до 25 лет не вышла замуж –  
ЧТО-ТО С ТОБОЙ НЕ ТАК

ВЫБИРАЙТЕ
правильно
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Все остальные цели: статус, материальное по-
ложение, боязнь «упустить шанс» и страх оди-
ночества не могут привести вас к успеху. Семья 
либо не продержится долго, либо не будет при-
носить радости. Жизнь и так довольно сложная 
штука, зачем создавать себе дополнительные 
трудности неудачным браком?

Пожалуйста, помните, что выбор супруга – са-
мый важный из жизненных выборов. Отнеситесь 
к этому ответственно. Вспомните своих знако-
мых, недовольных браком женщин, заявляющих 
«я все делаю, а он такой лентяй, жмот, гуляка, ти-
ран и прочее». Ведь они сами выбрали этих муж-
чин (за исключением девушек, которых выдали 
замуж без их согласия, сейчас речь не о них). 
Подавляющее большинство женщин вышли (или 
просто выскочили) замуж по своей воле. Кто-то 
руководствовался тем, что человек обеспечен-
ный, работа стабильная, квартира, машина, нет 
кредитов. Кто-то – тем, что возраст уже подошел 
и другого шанса возможно уже не будет. Кто-то 
был в любовном угаре и не успел разобраться – 
что, собственно, за человек рядом со мной? А 
результаты у всех таких браков одинаково пе-
чальны.

Единственная ЦЕЛЬ  
создания брака – СЧАСТЬЕ  
вместе со своим избранником

СРАВНИТЕ

Вы в поспешном браке

ЗАМУЖ
ЕМЖивете с нелюбимым челове-

ком, каждый день готовите  

ему, стираете, делите  

постель, терпите  

его присутствие

Вы не замужем

СВОБОДНА

Родители и знакомые «пилят» 

дважды в неделю, раз в пять 

лет испытываете неловкость  

на встрече выпускниковВы свободны, живете  
как хотите, ждете  
встречи с мужчиной  
мечты
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1. Не каждый мужчина достоин, чтобы женщи-
на доверила ему свою судьбу. Нужно вложить 
время в отношения и понять, хороший ли это 
человек, совпадают ли ваши цели и ценности, 
сможете ли вы прожить с ним много лет.

2. Женщина ответственна за свой выбор перед 
самой собой и своими детьми. Если она выско-
чила замуж за неадеквата, который не зарабаты-
вает, пьет, распускает руки – в какой атмосфере 
растут ее дети? Какой видят пример? Помня об 
этом можно избежать многих ошибок.

ИЩИТЕ  ДОСТОЙНОГО  МУЖЧИНУ
Связывайте свою жизнь с тем, кто действитель-
но способен создать счастливую семью. Будьте 
ответственны – и тогда ваша семейная жизнь 
будет успешной. Самое главное при вступлении 
в брак – это осознанность. Важно трезво отда-
вать себе отчет, что ты связываешь свою жизнь 
с этим человеком до конца, создаешь семью, в 
которой будут расти твои дети. Это с ним ты бу-
дешь стареть рука об руку, глядя как подрастают 
внуки. 

ПОЙМИТЕ  
ДВЕ ВАЖНЫЕ ВЕЩИ:

Брак без лю
бви -  

это пожизненная  

каторга

И ЧТОБЫ ДО КОНЦА ПОНЯТЬ,  
ТВОЙ ЭТО ЧЕЛОВЕК ИЛИ НЕТ, НУЖНО: 

1. Узнать его ближе. О чем он рассказывает? Как себя ведет в 
компании? Что любит есть (и что вам нужно научиться готовить) и 
пить? Какие цели и планы ставит на будущее? Что ценит в людях? Как 
представляет семейную жизнь? Пока вы не узнаете ответов на все 
эти вопросы, нельзя строить серьезных планов. Принимайте взве-
шенное решение, это не тот вопрос, в котором нужно торопиться.

2. Провести с ним продолжительное время, год как минимум, 
чтобы узнать его сущность, взгляды и ценности (важность общих 
ценностей, кстати, мужчины отмечают одним из первых приорите-
тов при выборе второй половинки). 

3. Увидеть, какие отношения царят в его семье, сможете ли вы 
легко и безболезненно войти в нее, и как будут складываться ваши 
отношения в будущем.  

4. Перестать задаваться вопросом – выходить за него или нет. 
Должен наступить момент, когда этот вопрос теряет смысл, потому 
что для вас уже просто не существует другого варианта, как быть 
с этим человеком      Потому что счастливый брак невозможен без 
любви. Не слепой страсти (сегодня вместе любой ценой, а там хоть 
трава не расти), а осознанного желания идти с этим мужчиной по 
жизни до конца, сквозь любые обстоятельства, и растить детей, по-
хожих на него.
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1. Хороший ли он человек? Смотрите как об-
ращается не только с вами, но и с родителями, 
друзьями, коллегами, подчиненными, официан-
тами, таксистами, племянниками и пр. Из этого 
видно натуру человека.

2. Ответственный ли? Как обращается с деньга-
ми? Держит ли обещания? В проблемах винит 
других или видит свое авторство? Готов ли по-
мочь вам в вашей проблеме?

3. Что происходит в его семье? Какие это люди? 
Сможете ли вы с ними ладить? Ждут ли они, что 
вы будете жить вместе? Готовы ли вы к этому? 
Каким он представляет общение с его родней?

4. Какие ценности и планы в его жизни? О чем 
мечтает? Может, стремится насовсем уехать за 
границу? Или уже в 45 лет выйти на пенсию и 
жить на даче? Готовы ли вы к такому повороту 
событий?

5. Что он любит? Какие фильмы, книги? Как про-
водит свободное время? Интересно ли вам это? 
Сможете ли заниматься этим вместе? 

ПЯТЬ ВЕЩЕЙ, которые  
нужно узнать до свадьбы

КАК РАСПОЗНАТЬ, БУДЕТ ЛИ МУЖЧИНА  
ХОРОШИМ МУЖЕМ?

Избегайте ошибок:

Определите, кто для вас хороший муж. Запишите хотя бы 5 пун-
ктов, которые для вас важны. А потом наблюдайте за вашим муж-
чиной. Задавайте вопросы. Отмечайте его поведение в ситуациях. 
Помните, что мужчины, в отличие от женщин, не стараются казаться 
лучше.  Какой он есть сейчас – такой и останется. Поэтому смо-
трите в оба глаза до свадьбы (и прикройте один после, когда уже 
выбрали его).

Не забывайте, что у любого даже самого хорошего человека 
есть недостатки. Смотрите на него как на подарок, а на недостатки 
– как на цену, которую надо заплатить. Если цена адекватная – бе-
рите и не сомневайтесь!

1. Не включайте «демо-версию» жены, не старайтесь казаться 
лучше. Не делайте никаких экстра-бонусов, чтобы потом не было 
разочарований. Готовы ближайшие 40 лет вставать по утрам на час 
раньше, наводить полную красоту, пока он не проснулся и каждый 
день готовить ужин из трех блюд? Если да – делайте, если нет – не 
обманывайте мужчину.

2. Если вдруг осознали, что это не ваш принц – не стесняйтесь 
развернуться на 180 градусов и уйти даже накануне свадьбы. Лучше 
несколько тухлых помидоров в спину, чем бассейн с акулами и гиря 
на ногах.

Краткий практ
икум 
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Идеальная жена в мужском понимании 
прежде всего нежная и милая. Точка.  
Да, стройные ножки и томный взгляд  
тоже важны, но не на первом месте.  
Можно конечно удивляться,  
спорить и возмущаться, но тем не менее, 
главное качество, которое ценят  
мужчины в женщинах, – это внутренняя 
красота, душа. Наверное, в этом и есть 
разгадка феномена браков,  
где муж – красавчик из красавчиков,  
а жена очень обыкновенная.  
Это она внешне обыкновенная,  
а в душе – золотая, что для него гораздо 
важнее. Потому что мужчина, возвраща-
ясь домой с поля битвы усталым  
и израненным, ищет место силы, где его 
примут, омоют раны (а не нанесут новые)  
и успокоят душу. Это первое и самое  
главное, витальное для брака.  
Ну а если это сделает еще и внешне  
прекрасная фея – то больше и мечтать  
не о чем 

У мужчины все должно 
быть прекрасным. 
Особенно – его жена. 
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КОРОЛЕВА его
сердца

Итак, что говорят мужчины, описывая идеальную жену:

• «она нежная и милая»

• «встречает дома с улыбкой и рада моему приходу»

• «у нее всегда есть для меня ласковое слово и вкусный обед»

• «хочу приходить домой, где меня любят, хвалят и гордятся 

мной»



Одним словом, на первом ме-
сте в хит-параде мужских поже-
ланий стоит истинная женская 
сущность – мягкость, любовь, 
забота и восхищение своим ге-
роем. 

Следующий пункт мужских ожи-
даний – понимание. Это именно 
тот экзамен, который провали-
вают большинство женщин. Да, 
это сложно. Но очень важно. 
Мужчинам нужна женская под-
держка, надежный тыл, атмос-
фера доверия и принятия. Они 
ждут, что женщины:

• будут восторженно внимать 
их идеям, восторгаться сло-
вами и делами (даже если это 
просто заправленная кро-
вать),

• распахивать дверь и сердце 
их родителям, племянникам, 
братишкам и друзьям, зава-
лившимся в два часа ночи,

• принимать как данность тот 
факт, что работа для них важ-
нее романтики,

• поддерживать, если вдруг 
что-то пошло не так,

• и доверять, если он сам по-
шел куда-то, а не домой.

И только последний пункт, о 
котором говорят мужчины, 
составляя портрет идеальной 
жены, – это внешняя привлека-
тельность. Наивысшая похвала 
в этом аспекте звучит так: «она 
и дома хорошо выглядит». 

Поэтому старайтесь как мож-
но дольше внешне сохранять-
ся той женщиной, на кото-
рой он женился. Оставайтесь 
красотками, несмотря на то, 
сколько лет пролетело за ок-
ном.

«Жена приходи
т с работы, вся 

такая секси, 
на шпильках, в 

юбочке, с кра
сной помадой. Лезу с 

объятиями, хочется такую красот-

ку приласка
ть. Она в ответ: «Ой, 

так устала, дай минутку, каблуки 

сниму» и удаляе
тся в спальню

. 

Через пять минут выходит в серой 

спортивке, волосы
 в гульку соб

рала, 

босиком. «Ну, что хотел-то?» - 

«Уже ничего…»  

Если на этом моменте вы вычеркнули пункт «выйти замуж» из 
списка дел на этот год, мы вас понимаем      Если же все-таки готовы 
идти дальше, почитайте истории, рассказанные мужчинами.



Никогда не «пилите» мужа, ни 
наедине, ни тем более на людях. 
Относитесь к нему с уважени-
ем. Не позволяйте себе повы-
шать голос, говорить грубости, 
обзывать дурными словами. 
Если сорвались – извинитесь. И 
не допускайте, чтобы это стало 
привычкой, иначе разрушите се-
мью собственными руками.

Запомните, мужское сердце 
тоже жаждет комплиментов. Не 
стесняйтесь говорить мужчине, 
что вам в нем нравится, хвали-
те его результаты и достижения, 
рассказывайте о них его друзьям 
и маме, когда он слышит и ког-
да не слышит. Создавайте вокруг 
него ауру достоинства, уваже-
ния, силы. Мудрая жена помога-
ет мужчине стать великим и при 
этом сама из обычной женщины 
превращается в королеву.

«У меня есть друг, Марат. Обыч-

ный парень. Но я заметил, что 

как в гости к ним не придем, его 

жена так и хвалит его: «Ой, мой 

Маратик то сделал, мой Маратик 

сё сделал». И с ребенком занимает-

ся, и дома помогает, и работает 

хорошо. Он сидит, сияет, а я 

смотрю на него и думаю,  я ж тебя 

как облупленного знаю. Ты такой 

же, как я. Я все то же самое 

делаю. И почему твоя жена тебя 

за эти мелочи хвалит, а моя меня 

под столом пинает, учись, мол, у 

Маратика! Неужели так трудно и 

меня разок на людях похвалить?»

«У меня свой биз
нес, я консу

льти-

рую собственников пре
дприятий в 

сфере маркетинга. Как-то клиент 

назначил вст
речу после р

абочего 

дня. Сидим, обсуждаем детали 

возможного сотрудничества. Тут 

звонит моя жена и кричи
т в труб-

ку: «Ты где? Почему еще домой не 

едешь?» Прерываю разговор, н
о мыс-

ленно продол
жаю с ней переп

алку. 

Сосредоточиться на клиен
те уже 

не получает
ся. В итоге заказ не

 

получил, с ж
еной дома поссорился

. 

Зачем женщины так делают?»

Мужские ис
тории
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Один из важных факторов счастливого брака - не 
соревноваться с мужем в силе, уме, часах, проведенных 
на работе и зарабатывании денег. Для мужчины важно 
быть главным добытчиком в доме. Он не будет против 
вашей работы, пока вы приходите домой раньше, и за-
рабатываете меньше. Общеизвестный факт, что необхо-
димость добывать мамонта мешает женщине смотреть 
на мужчину с уважением. А когда она вкладывает этого 
мамонта в семейный бюджет, мужчина чувствует свою 
несостоятельность.

Оптимальный вариант работы для замужней девуш-
ки – это популярные ныне разнообразные виды фри-
ланса в интернете, инстаграмный бизнес, консалтинг, 
тренерство и любые другие виды работы со свободным 
графиком. В этом случае мужчина будет возвращаться 
домой к той, которая трепетно ждала его и приготовила 
«хлеба и зрелищ», а не к товарищу по службе, который 
тоже только что пришел с поля боя.

Не понимающие этого женщины зачастую возму-
щаются «мужским эгоизмом» - как это? Я же тоже с ра-
боты! Я тоже устала! Почему я у плиты, а ты на диване? 
Но жизнь была устроена так задолго до нас. И женщина, 
сколько бы она ни работала, должна оставаться «храни-
тельницей очага». Мужчина никогда не будет ценить то, 
как вы успешны на работе, если при этом вы возвращае-
тесь усталая, раздраженная и ничего не успеваете дома.

Можно негодовать по этому поводу всю жизнь и до-
вести любого мужчину до развода. А можно принять это 
как факт и сделать выводы: пройти обучение и найти дру-
гую работу с удобным графиком или помочь мужу стать 
финансово свободным и вообще перестать работать, а 
может, открыть собственное дело и заниматься тем, что 
любишь, в свое удовольствие. Выбор за вами. Главное, не 
забывайте выбирать женственность 

ЖЕНЩИНА
и работа
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Рубашки всегда выглажены, расписания 
составлены, поездки организованы, дом 
блестит и о днях рождения родственни-
ков не забыто. Она ложится последней, и 
встает первой, дом со вкусом обставлен, 
а когда муж поздно возвращается с ра-
боты, ему не приходится копаться в хо-
лодильнике, ужин есть всегда. И главное, 
она не тянет из него жилы, а делает его 
жизнь лучше. 
Выходя замуж важно понимать, какой бы 
королевой не была женщина в гостях и 
куртизанкой в постели, одной любовью и 
красотой сыт не будешь. Что бы ни было, 
а все мы, как минимум, трижды в день 
едим на протяжении всей жизни, а еще 
нуждаемся в одежде, чтобы прикрывать 
тело, и доме, где можно приклонить 
голову и отдохнуть после трудового дня. 
При всей важности душевной и духовной 
составляющих брака, обычную бытовую 
жизнь никто не отменял, а значит, вступая 
в брак, нужно быть готовой и вести до-
машнее хозяйство.

Как выглядит  
ЖИЗНЬ МУЖЧИНЫ  
с идеальной ЖЕНОЙ? 
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Следующий важный аспект быта 
– это забота о внешности и гар-
деробе мужчины. Не так много 
представителей сильного пола 
уделяет этому внимание, редко 
кто готов вникать в изучение ос-
нов стиля, понимать, какие цвета 
ему идут и какой галстук будет 
сочетаться с этой рубашкой так, 
чтобы представить своего хозя-
ина в выгодном свете. Чаще все-
го мужчины просто достают из 
шкафа нечто чистое, комбини-
руют с тем, что лежало рядом, и 
игнорируют факт, что ухоженный 
внешний вид помогает созда-
вать правильное впечатление на 
работе. Поэтому вовремя запи-
сать его на стрижку к хорошему 
мастеру, заказать серию подхо-
дящей мужской косметики (и на-
учить ею пользоваться), помочь 
проинспектировать его гарде-
роб и вместе купить хорошую ка-
чественную одежду (а потом не 
забывать стирать, гладить ее, или 
отдавать в химчистку) – это все 
тоже входит в категорию хозяй-
ственности. Мужчинам на самом 
деле нравится, когда женщины 
проявляют заботу об этой части 
их жизни, хотя они и могут ма-
скировать это под притворным 
ворчанием.

Муж хорошей жены  
не будет плохо одет. 

3
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Сделайте одну магиче-
скую мега-уборку по 
японской системе Мари 
Кондо, раз и навсегда 
создав идеальную струк-
туру вашего дома, где 
нет ничего лишнего, все 
вещи лежат на своих ме-
стах и радуют вас.

Регулярное поддержание 

порядка разбейте на запла-

нированные части, отводя 

каждый день для какой-то 

определенной части дома. 

Организуйте пространство, 

устраивайте стирку и глажку 

белья не чаще 1 раза в неде-

лю, а пока гладите, смотрите 

хороший фильм, чтобы эмо-

ционально отдохнуть даже во 

время трудового процесса. 

Используйте рационально 

каждую минуту.

Поскольку вам неизбежно потребуется вкладывать 

какую-то часть своего времени в быт, организуйте и 

выстройте все так, чтобы, вкладывая минимум времени 

в домашние дела, получать наибольший результат:

Конечно, самый выигрышный вариант – это иметь штат домаш-
них помощников (повара, уборщицу, водителя) и виртуозно управ-
лять всеми. Это тоже задача, требующая организаторских и даже 
лидерских навыков, которым нужно обучиться. Однако если вы еще 
не вышли на уровень, когда легко можете себе это позволить, ваша 
первоочередная задача – наладить быт так, чтобы все функциони-
ровало как часы, а вы при этом не превратились в изможденную за-
ложницу собственного дома. 

Желания мужчин парадоксальны по сути – они хотят иметь чи-
стый уютный дом и, одновременно, полную сил энергичную жену, с 
улыбкой встречающую на пороге. И поэтому женщинам, строящим 
счастливый брак, так важно научиться поддерживать красоту дома, 
сохраняя при этом собственное время и силы. 

1
2Не стесняйтесь привлекать 

помощь – просите супруга 

достать что-то тяжелое, про-

тереть шкафы, прочистить за-

сорившийся сток. Поставьте 

своей задачей приобщить де-

тей к домашнему хозяйству 

как можно раньше. Женщине 

не обязательно взваливать на 

себя 100% всей работы, пока 

семья наслаждается играми в 

гаджетах или просмотром те-

лепередач. Выстраивайте эф-

фективный рабочий процесс и 

делегируйте полномочия до-

машним. 

Откажитесь от попыток до-
стичь идеального уровня 
чистоты. Установите соб-
ственный личный критерий 
- такой уровень порядка, 
при котором не стыдно 
принять нежданных гостей. 
Например, по дому не ва-
ляются вещи, кровати за-
правлены, посуда помыта, 
под столом нет крошек, в 
ванной чистая раковина. 
Все. Чтобы поддерживать 
такой порядок нужно не 
больше 15 минут каждый 
день. Этот подход особен-
но удобен для тех, кто ра-
ботает полный день за пре-
делами дома. 
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СЕКРЕТ СЧАСТЛИВОГО БРАКА

Итак, подведем итог.  
Секрет счастливого брака  
в том, чтобы:

• стать драгоценной женщиной

• найти свою родственную душу  
(а не просто мужчину, согласного  
жениться на вас)

• долгие годы оставаться хозяйкой  
его дома и королевой его сердца

Как бы богат он ни был, каких изысканных 

блюд в экзотических ресторанах бы ни 

пробовал, для него очень важно, чтобы 

жена могла вкусно накормить его дома. 

Претензия – «Она не готовит» равна жен-

ской – «Он не зарабатывает деньги". Гото-

вить нужно, и точка. Поэтому если вы еще 

не научились создавать на кухне шедевры, 

обязательно ликвидируйте этот пробел. 

Смотрите для вдохновения кулинарные 

передачи, подпишитесь на фуд-блогеров, 

пройдите  кулинарные курсы, где вы смо-

жете взглянуть на приготовление пищи 

по-новому. Одним словом, готовьте – и 

будет вам счастье!

Однако самое важное,  
чего каждый мужчина ждет  
от своей женщины, –  
это УМЕНИЕ ГОТОВИТЬ. 
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ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі – Қа-

зақстан Республикасының діни бірлестіктермен 

өзара ынтымақтастық саласында, азаматтардың діни 

сенім бостандығын қамтамасыз етуде, мемлекет пен 

азаматтық сектордың өзара әрекеттестігінде, сон-

дай-ақ жастар саясаты саласында өкілеттікті жүзеге 

асыратын орталық атқарушы орган. 

Министерство информации и общественного раз-

вития РК – центральный исполнительный орган Ре-

спублики Казахстан, осуществляющий полномочия 

в сфере взаимодействия с религиозными объеди-

нениями, обеспечение прав граждан на свободу 

вероисповедания, взаимодействия государства и 

гражданского сектора, а также в сфере молодежной 

политики.

«Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ 

Қазақстандағы мемлекет пен ҮЕҰ арасындағы өза-

ра әрекеттестік механизмін жетілдіріп, грант беру 

қызметінің ашықтық деңгейін қамтамасыз ету үшін 

құрылған. Оның қызметінің негізгі түрі – ҮЕҰ-ға мем-

лекеттік және мемлекеттік емес гранттарды ұсыну 

және олардың жүзеге асуын бақылау. 

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» 

создан с целью совершенствования механизма 

взаимодействия государства и НПО в Казахстане, 

обеспечения большей степени прозрачности гран-

тодающей деятельности. Основными видами его 

деятельности являются - предоставление государ-

ственных и негосударственных грантов НПО и осу-

ществление контроля над их реализацией.

«Отбасы Академиясы» ҚҚ Қазақстанда 10 жылдан 

астам уақыт бойы жұмыс істеп келеді. Балалардың 

құқығын қорғау және Қазақстанда балалық шақ ин-

фрақұрылымын дамытып, отбасына және балаларға 

бағытталған әлеуметтік қызметтердің сапасын арт-

тыру арқылы отбасы институтына қолдау білдіру 

оның міндетіне кіреді. Қор 2013 жылдан бері Қа-

зақстан Республикасындағы әлеуметтік жетімдікті 

қысқарту міндетін шешу мақсатында «Бала отба-

сымен бірге өмір сүруі керек» жобасын іске асыру-

мен; 2016 жылдан – жетімдіктің алдын алудың басты 

механизмі ретінде отбасы мен балаларға көмек көр-

сетудің тиімді технологияларын дамытумен айналы-

сып келеді.  

ОФ «Семейная Академия» работает в Казахстане 

более 10 лет, его миссией являются: защита прав 

детей и поддержка института семьи через развитие 

в Казахстане инфраструктуры детства, повышение 

качества социальных услуг, ориентированных на се-

мью и детей. С 2013 г. Фонд занимается реализаци-

ей проекта «Ребенок должен жить в семье» в целях 

решения задачи сокращения социального сиротства  

в Республике Казахстан; с 2016 года - развитием эф-

фективных технологий помощи семье и детям, как 

основной механизм профилактики сиротства.
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Біз мамандық алу үшін жоғары оқу орындарын-
да оқимыз, біліктілікті арттыру үшін курстарға 
барамыз, тәжірибе алу үшін жұмыс істейміз.  
Тек осыдан кейін ғана кәсіпқой маман деп ата-
лып, мәнсабымызды қалыптастыра немесе өз 
бизнесімізді аша аламыз. Оған қоса, өміріміздің 
неке және отбасын құру тәрізді маңызды бөлігі 
дайындықтан басталуы тиіс. Отбасын кенеттен, 
қызу ғашықтық эмоциялармен немесе жасың 
келді деген қоғамдық пікірдің қысымымен құру-
дың қажеті жоқ.

Біз өмірлік серігіңді таңдау мәселесіндегі дай-
ындықтың, барлық өзге салаларға қарағанда, 
маңыздырақ екендігіне сенімдіміз. Өйткені неке 
– бұл әрбір күннен ләззат ала отырып, бірге 
өтуді қажет ететін бүкіл өмір бойына созылатын 
процесс. Ал жұбайыңыз – сіз өміріңіздің ең 
үлкен бөлігін бірге өткізетін адам. Міне, сон-
дықтан біз сізге лайықты серік табу үшін кеңінен 
таралған қателіктерге жол бермеуге және 
өзіңіздің махаббатыңызды бүкіл өмір бойына 
алып өтуге көмектесетін кеңестермен және 
ұсыныстармен бөліскіміз келеді.

Неке, өмірдегі  
кез келген маңызды нәрсе  
сияқты, біраз дайындықты  
қажет етеді. 
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Сіз жұмысқа тұрған жағдайда, сіз көптеген өзге 
үміткерлердің арасынан таңдау үшін бағалы қы-
зметкер болу қажет екендігін білетін боларсыз. 
Сіз отбасын құрғыңыз келгенде де сол принцип 
жұмыс істейді. Бұл жерде көптеген қыздар әдемі, 
өзіне жақсы күтім жасау керектігін және тамақ 
пісіруге дайын болу керектігін ойлайды. Әрине, 
бұл ұғымдар өте маңызды. Бірақ ең бастысы – ішкі 
жан-дүние, яғни сіз қандай адамсыз. Мейірімдісіз 
бе? Қамқоршысыз ба? Данасыз ба? Ұрысқақсыз 
ба? Өзімшілсіз бе? Ұшқалақсыз ба? Сыртқы сұлу-
лық жылдар бойы түбегейлі өзгеріп кетеді, ал ішкі 
жан-дүниеңіз әрқашан сізбен бірге болады.

Өзіңіздің серіктесіңізбен кездесудің алдында не 
істеу қажет?

Егер некеге тұрғыңыз келсе,  
ең алдымен "бұл некеге  
өзіммен бірге не алып  
келемін?" деп ойлану  
керек
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Жылулықты 

және ізгі ни
етті 

шашып тұратын  

әйел - бұл
 құнды  

қазына.
Басқа адамдарды  
тыңдауды үйреніңіз.  
Түсіне бастаңыз.  
«Басқа адамдардың 
орнына өзіңізді қойып 
үйреніңіз», яғни оны дәл 
осылай жасауға  
итермелеген себепті 
түсінуге тырысыңыз. 
Мүмкін, адам жай ғана 
шаршаған шығар, біреу 
оны сізге дейін ренжіткен 
болар, жұмысында  
проблемалар бар немесе 
сізге байланысы жоқ 
миллиондаған себептер 
бар шығар. Ұсақ-түйек 
нәрселерге ренжімеңіз. 
Оның орнына күн болуға 
тырысыңыз, оның  
жанында кез келген про-
блемалар күн түскен қар-
дай ериді. Жұмсақ жүрек, 
мейірімді сөз,  
іштен шыққан жарық –  
бұл көптеген жылдар 
бойына қарым-қатынасты 
сақтап келеді.

Бұдан қалай 
құтылуға болады? 

Шексіз махаббат пен атмос-
ферада өскен бойжеткен өзінің 
ең жақсы, әдемі және дұрыс 
екеніне сенімді бола отырып, 
күйеуге шыққанда, ол күтпеген 
жерден өзінің барлық істерін 
дұрыс деп санайтын тура сондай 
адаммен кездеседі. Оның үшінші 
көзқарасы бар ата-аналары бар! 
Ал осындай не өзінікі дұрыс, не 
ешқандай амал дұрыс емес деп 
ойлауға әдеттенген қыз, күй-
еуімен немесе туыстарымен 
алғашқы кикілжің туған бойда 
бірден қарым-қатынасты үзеді. 
Шыдамдылық пен түсіністік си-
яқты дағдылардың жетіспеушілігі 
үйленудің алғашқы 2 жылындағы 
ажырасудың негізгі себебі болып 
табылады. Ата-анасы бәрін бер-
ген, бірақ олар әрдайым басты 
назарда болмайтынын түсіндіру-
ді ұмытып кеткен, беделді уни-
верситеттердің жас түлектерінің 
арасындағы некенің бұзылу ста-
тистикасы көңілді көншітпейді.

Қазіргі заманғы некелердің басты мәселесі – адамдар өз-
дерін құрметтеуге және түсінуге деген талаптардың орында-
луын мәжбүрлей отырып, басқалардың құқықтарын құрметтеуді 
ұмытып кеткендігінде. Бүгінгі күні неке құрушылардың көпшілігі 
жаһандану, индустрияландыру және цифрлық технологиялар-
дың қолжетімділігі дәуірінде жаңа мыңжылдықтың 10 жылында 
алғаш рет өсіп келе жатқан мыңжылдық ұрпақтар қатарына жата-
ды. Әлеуметтанушылар оларды балалық шағынан технологиямен 
қоршалған, сыртқы әлеммен 24/7 қарым-қатынас жасауға үй-
ренген деп сипаттайды. Сонымен қатар мыңжылдықтар жиі сел-
фи жасап, әлеуметтік желілер арқылы өздерінің қоршаған ортасы 
туралы мәліметтермен бөлісуге құмар және олардың көпшілігі 
атақты болуды армандайды. Олар бар мүмкіндіктен тек қана жақ-
сысын алуға лайықтымын деп ойлайды, өйткені сізді өзінің бар 
болуымен қуантуда деген ойға сенімді. Мыңжылдықтардың, ал-
дыңғы ұрпақтарға қарағанда, екінші тарапты түсінуге, ынтасын 
қолдауға, жол беруге үйренуі қиын. Әсіресе, олар шыдағысы 
келмейтін нәрсеге төтеп бергісі келмейді. Әрине, бұл олардың 
кінәсі емес, өйткені оларды ата-аналар ұрпағы тәрбиелеп өсірді, 
оларға психологтар балалардың осал екендігі туралы, олардың 
өзін-өзі бағалауын, жанына қаяу түсірмей тәрбиелеу керекті-
гі сияқты шындықты ашты. Ата-аналар бұл ұлдар мен қыздарды 
ерекше, олардың мүмкіндіктері шексіз, өмірде жолдары әрдайым 
ашық болып тұрады деген оймен тәрбиеледі.

ӨЗІМШІЛДІКТЕН 

құтылыңыз
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Егер сіз мейірімді, ақылды, әдемі адамға үйленгіңіз келсе, онда 
лайықты болыңыз. Егер ханшайым болмасаңыз, ханзаданы арманда-
удың еш мәні жоқ. Сіздің мінсіз жігітке қаншалықты сай келетініңізді 
ақылмен бағалаңыз? 60% ба? Онда оған не үшін керексіз? 100% лай-
ықты болыңыз! Ол өз өмірін мәңгілікке байланыстырғысы келетін адам 
болыңыз – ақылды, әдемі, дана, мейірімді, білімді, өзін-өзі қамтамасыз 
ете алатын әйел болыңыз. Қандай қасиеттер өзіңізге жетіспейтінін 
анықтаңыз да, сол бағытта жұмыс жасаңыз. Шашыңыздын сән үлгісін 
өзгертіңіз, қажетті оқудан өтіп, жақсы кітаптарды оқып шығыңыз, сіз-
ге оң әсер ететін адамдармен арласыңыз. Жалпы, өзіңіздің ең жақсы 
нұсқаңыз болыңыз. Өміріңізде жүздеген қыздар армандайтын бойдақ 
ерлерді кездестіргенде сізді таңғалдырғаны: ол соншалықты керемет, 
кез келген әйел оның қасында болғысы келеді, бірақ неге ол әлі үй-
ленбеген? деп ойланған шығарсыз... Оның жауабы қарапайым – ер-
кек әйел адамның энергетикасын сезінеді. Ол одақтың толық мүшесі 
болуға, соңына дейін қасында қалуға, қолдау көрсетіп, өзіне деген 
сүйіспеншілігін беруге дайындығын немесе тек өзінің қажеттіліктерін: 
саусағында сақинаның болуын, мәртебесін, қаржылық жағдайын қа-
нағаттандыру үшін ғана іздейтінін сезеді. Әрине, еркек әйеліне осы-
ның барлығын беруі керек, бірақ – назар аударыңыз! – ол әйелден 
тура соны күтеді. Егер ол аңшылық нысанасы ретінде болғанын сезсе 
немесе оның әділ үмітін түсіне алмайтын жетілмеген адамды көретін 
болса, онда әрине, мұндай әйелден аулақ жүреді.

Ер адам табиғатынан аңшы және ол әйелді ерте байқайды. Сон-
дықтан бұл қасиеті оған әйелдің өмірде өзін қалай ұстайтынын (кел-
бетін, сөйлегенін, қалай киінетінін және қасында қандай адамдардың 
жүргенін) тез бағалауға мүмкіндік береді. Егер оған көрген нәрсесі 
ұнамаса, әйелдің қасында өзін көрсетпестен, қасынан өте шығады. 
Өйткені сапалы еркек бақытын лайықты адам үшін сақтайды. Осыны 
назарда ұстаңыз.

ЛАЙЫҚ БОЛЫҢЫЗ
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Бақытты  

біз таппаймыз,  

оны біз жасаймыз

Некені панацея деп сана-
маңыз және күйеуіңіз сізді бақыт-
ты қылады деген жаңсақ ойда 
болмаңыз. Алдымен, қоршаған 
ортаңыздағы ер азаматтың  бо-
луына қарамастан, өзіңіз то-
лыққанды болуыңыз керек, яғни 
өз өміріңізге көңіліңіз толу керек. 
Осыдан кейін ғана сіз көкжиекте 
жарқ еткен әр жігіттен «бақытты» 
күтпей, өзіңіздің жұбайыңызды 
кездестіресіз.

Үйленбеген қыздарға  өмір 
сүрудің басты мақсаты күйеу-
ге шығу болмауы керек. «Жедел 
үйлену» шешімін қабылдап, кез 
келген адамға күйеудің костю-
мін өлшеп іздеп тырысқаннан 
гөрі, ең алдымен лайықты адам-
ды кездестірген жөн, содан кей-
ін онымен өміріңізді байланы-
стырасыз ба я жоқ па сол жайлы 
шешімді ойлағаныңыз дұрыс бо-
лар. Көзінде тек «үйлену, не бол-
сада тек  күйеуге шығу керек» 
деген мақсат жазылып тұрған 
қыздардан жігіттердің өздері де 
өрттен қашқандай құтылуға ты-
рысады. Жігітті сүймей, ол қан-
дай адам екенін біліп алмай, 
тек бірнеше ай бойы кездесіп, 

ӨЗІҢІЗДІ БАҚЫТТЫ 

сезініңіз
«уақыт өтіп барады, махаббатты 
енді қашан кездестіремін, тезірек 
отбасылы болғым келеді, басты-
сы жұлдыз жорамал бойынша 
жарасамыз» деп айтып, күйеу-
ге шығып жатқан қыздарды көру 
өте өкінішті. Мұндай мотиваци-
яға сүйеніп, некеге тұруға бол-
майды! Айтпақшы, ақылды жігіт 
бұндайды көріп, аулақ жүреді. Ал 
ақылы жоқты қайтесіз?

Тағы бір нәрсе: бір-бірін із-
дейтін екі жарты туралы ескі 
аңызға сенбеңіз. Иә, дүниеде 
дәл сіздің адамыңыз бар, бірақ 
ол сізді «жарты адам» емес, то-
лық жетілген адам ретінде қажет 
етеді. Бақытты неке – бұл ақыл 
тоқтатқан екі үйлесімді тұлға. 
Сондықтан алдымен өзіңізді та-
уып алыңыз, содан кейін лайықты 
адам қасыңызға табылар!
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Егер сіз әлі тұрмыс құрмаған болсаңыз,  

ер адамды іздемеңіз, алдымен оның  

әлпештеп бағалайтын інжу-маржаны 

болуға тырысыңыз. Әйелге тән қасиеттен 

айырылмаңыз, мейірімді, ашық және  

сонымен бірге өзін-өзі қамтамасыз  

ете алатын, өзін-өзі бағалайтын,  

қадір-қасиетін сезінетін адам болыңыз. 

Патша киіммен әрі киімсіз, күндіз де, 

түнде де, жаяу да, атпен де алдына келуді 

бұйырған шаруа қызы туралы ертегіні 

есіңізде сақтаңыз, ол қыз осы  

талапты орындай алған кезде патша оған 

үйленген. Егер сіз ішкі жан дүниеңізде те-

пе-теңдік пен үйлесімділік тапсаңыз,  

сіз бүкіл өміріңізде үлкен сыйға ие  

боласыз әрі бақытты өзіңізбен бірге  

әкелетін бақытты әйелге айналасыз.

СОНЫМЕН, 
ҚОРЫТЫНДЫЛАЙ  
КЕЛГЕНДЕ:

11

Бір ер азаматтың бір әйелдің қасында өзін нағыз тәрбиелі, тәуел-

сіз және бекзаттай ұстайтынын, ал екінші әйелдің қасында – мұңай-

ған, әйелі не айтса да оған қарсы болатынын байқаған шығарсыз. 

Егер осындай жағдай сізбен орын алса, ер адамға сізге есік ашуға 

мүмкіндік бересіз бе, әлде табиғаттың мейірімін күтпей-ақ, батыл 

қадам жасап өзіңіз ғана жүресіз бе? Сіз нәзіксіз бе, я батылсыз ба? – 

осыны ойлаңыз.

Есіңізде болсын, әйел аңшы болмауы керек, өзі бастап құшақта-

мауы, сүймеуі, үйленуге ұсыныс жасамауы тиіс. Ер адамға сізге өзінің 

еркектік энергиясын жұмсауына мүмкіндік беріңіз, оны өз ханшайы-

мының жүрегін жаулап алу мүмкіндігінен айырмаңыз. Қолыңызға сау-

да орталықтарында промоутерлер мазалап тықпалайтын сынамалар 

мен кремдердің үлгілері сізге қалай әсер ететінін еске түсіріңізші? 

Адамдар еңбексіз алған заттарының құндылығын сезінбейді.

ӘЙЕЛГЕ ТӘН ҚАСИЕТ 
туралы
ұмытпаңыз



Көптеген қыздар осы стереотиптің  

шырмауына түсіп, асығыс некеге тұрып, 

кейін өздері зардап шегеді және  

балаларын да зардап шегуге мәжбүр 

етеді. Әрине, туыстарының немесе  

достарының тарапынан жасалған  

қысымдар өте ұнамайды. Бірақ  

ата-анаңның көңіліне жағу үшін немесе 

таныстарыңның артыңнан сөз қылмауы 

үшін ғана тұрмысқа шығу – жаман ой.  

Сіз өз өміріңізді сүретініңізді естен  

шығармаңыз. Жаман таңдаудан күн  

сайын зардап шегетін әріптестеріңіз, 

жақын туыстарыңыз немесе ата-анаңыз 

емес, сіз және сіздің балаларыңыз  

зардап шегетін болады.

Біздің елде 25 жасқа дейін  
тұрмысқа шықпасаңыз,  
сізде бірдеңе дұрыс емес  
деген стереотип бар. 
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ДҰРЫС 
таңдаңыз

12



Қалған барлық мақсаттар: мәртебе, қаржылық 
жағдай, «мүмкіндікті жіберіп алу» қорқынышы 
және жалғыздықтан қорқу сізді жетістікке жете-
лемейді. Отбасы не ұзаққа созылмайды, не қу-
аныш әкелмейді. Өмір әлдеқайда күрделі нәрсе, 
сәтсіз некеге тұрып өзіңе қосымша қиындықтар 
туғызудың қажеті не?

Есіңізде болсын, жар таңдау – өмірлік таңдаудың 
ең маңыздысы. Бұған жауапкершілікпен қараңыз. 
Некеге риза емес таныс әйелдерді еске түсіріңіз, 
олар «мен бәрін істеймін, бірақ ол жалқау, са-
раң, қыдырғыш, езуші және т.с.с» дейді. Себебі 
сол еркектерді олар өздері таңдады емес пе 
(бұл жерде өз келісімінсіз күйеуге берілген қыз-
дар айтылып отырған жоқ). Әйелдердің басым 
көпшілігі өз еріктерімен күйеуге шыққан (неме-
се жай шығып алған). Біреулер адамның жағдайы 
бар, жұмысы тұрақты, пәтері, көлігі бар, несиесі 
жоқ дегенге сүйенген. Тағы біреулер – үйленетін 
жас келгеніне және басқа мүмкіндіктің болмай-
тынына байланысты шыққан. Ал енді біреулер – 
ғашық болып қалды да, менің қасымдағы қандай 
адам? – деп мәнісіне бойлап үлгірмеді. Осындай 
барлық некелердің нәтижелері бірдей қайғылы.

Неке құрудың жалғыз  
мақсаты – сіз таңдаған 
адаммен бақытты болу. 
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САЛЫСТЫРЫҢЫЗ:

Сіз асығыс неке құрдыңыз

Тұрм
ыс 

құрған

Сүймеген адаммен бірге тұрасыз, 

оған күн сайын ас әзірлеп, киімін  

жуып, төсек бөлісіп,  

оның қасында  

болуына  

төзесіз

Сіз некеде болмасаңыз

БАСЫ БОС

Ата-ана мен таныстар  
аптасына екі рет «қажытады», 

әр бес жыл сайын сіз түлектер 

кездесуінде өзіңізді ыңғайсыз 

сезінесіз.
Сіз еркінсіз, өзіңіз қалағандай 

өмір сүресіз, армандаған ада-

мыңызды кездестіруді күтесіз.
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1. Әйел тағдырдын сеніп тапсыруға еркектің 
барлығы бірдей лайықты бола бермейді. Сіз қа-
рым-қатынасқа уақыт бөлуіңіз керек және бұл 
жақсы адам ба, сіздің мақсаттарыңыз бен құн-
дылықтарыңыз сәйкес келе ме, сіз онымен 
ұзақ жылдар бойы өмір сүре алатындығыңызды 
түсінуіңіз керек.

2. Әйел өзінің және балаларының таңдауы үшін 
жауап береді. Егер ол ақылы дұрыс емес, ақша 
таппайтын, ішкілікке салынған, қол жұмсайтын 
адаммен некеге тұрса – оның балалары қандай 
ортада өсіп жатыр? Қандай үлгі алады? Осыны 
ескере отырып, сіз көптеген қателіктерден аулақ 
бола аласыз.

ЛАЙЫҚТЫ АДАМДЫ ІЗДЕҢІЗ 
Өміріңізді бақытты отбасын құруға қабілетті 
адаммен байланыстырыңыз. Жауапты болыңыз, 
сол кезде ғана сіздің отбасылық өміріңіз сәтті 
болады. Некедегі ең маңызды нәрсе – бұл сана-
лы түрде қабылданған шешім. Сіз осы адаммен 
өміріңізді ақыр соңына дейін байланыстырып, 
өз балаларың өсетін отбасын құратының туралы 
өзіңе есеп беруің керек. Сіз онымен бірге неме-
ре-шөбере көретіндей халге жетуіңіз керек.

ЕКІ МАҢЫЗДЫ НӘРСЕНІ 
ТҮСІНУ КЕРЕК:
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Махаббатсыз неке – 

бұл өмір бойғы азап.

ОСЫ АДАМ СІЗ ІЗДЕГЕНДЕЙ ЕР ЕКЕНІН  
ТОЛЫҚТАЙ ТҮСІНУ ҮШІН МЫНАЛАР ҚАЖЕТ:

1. Оны жақынырақ біліңіз. Ол не туралы айтады? Компанияда 
өзін қалай ұстайды? Не жегенді (және қандай ас әзірлеуді үйренуіңіз 
қажет) және ішкенді ұнатады? Болашаққа қойған мақсаттары мен 
жоспарлары қандай? Адамдардың қандай қасиеттерін бағалайды? 
Отбасылық өмірді қалай елестетеді? Осы сұрақтардың бәріне жауап 
алмайынша, маңызды жоспарлар құруға болмайды. Салмақты шешім 
қабылдаңыз, бұл асығыстықты қажет ететін мәселе емес.

2. Оның тұлғасын, көзқарастары мен құндылықтарын білу үшін 
онымен ұзақ уақыт, кем дегенде бір жыл жүріңіз (ортақ құндылықтар-
дың маңыздылығы, айтпақшы, ер адамдар жарын таңдағанда осы 
құндылықтарды басты артықшылықтардың бірі ретінде көрсетеді).

3. Оның отбасында қандай қарым-қатынас басым екенін, оған 
«тастай батып, судай сіңе алатыныңызды» және болашақта сіздің қа-
рым-қатынасыңыз қалай өрбитінін бақылап қараңыз.

4. Оған күйеуге шықсам ба не шықпасам ба деген сұрақтарды  
қоюды тоқтатыңыз. Бұл сұрақ өзінің мәнін жоғалтатын сәт туады, өйт-
кені сіз үшін бұл адаммен болудың басқа амалы жоқ. Себебі бақыт-
ты неке махаббатсыз мүмкін емес. Соқыр құмарлықпен емес (бүгін-
де қандай жолмен болса да бірге, әрі қарай шөп өспесе де мейлі), 
керісінше бұл ермен кез келген жағдайда да өмірдің соңына дейін 
бірге болып, оған ұқсайтын балаларды тәрбиелеуге саналы ниет бо-
луы шарт.
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1. Ол жақсы адам ба? Оның ата-анасына, доста-
рына, әріптестеріне, жұмысшыларына, даяшы-
ларға, такси жүргізушілеріне, жиендеріне және 
басқаларға қалай қарайтындығын бақылаңыз. 
Осыдан сіз адамның табиғатын көре аласыз.

2. Ол жауапты ма? Ақшаны қалай ұстайды? Уә-
дені орындай ма? Проблемалар туындағанда 
өзгелерді кінәлайды ма, я болмаса өзінен көре 
ме? Сіздің проблемаңызды шешуге көмектесуге 
дайын ба?

3. Оның отбасында не болып жатыр? Бұл қан-
дай адамдар? Сіз олармен тіл табыса аласыз ба? 
Олар сені бірге тұрасың деп күтеді ме? Сіз бұған 
дайынсыз ба? Ол туыстарымен қарым-қатына-
сты қалай елестетеді?

4. Оның өміріндегі құндылықтар мен жоспар-
лар қандай? Нені армандайды? Мүмкін, біржола 
шетелге кеткісі келе ме? Я болмаса, 45 жасында 
зейнетке шығып, саяжайда тұрғысы келе ме? Сіз 
осындай оқиғаларға дайынсыз ба?

5. Ол нені жақсы көреді? Қандай фильмдерді, 
кітаптарды ұнатады? Бос уақытты қалай өткізеді? 
Бұл сізді қызықтырады ма? Сіз оны бірге жасай 
аласыз ба?

ҮЙЛЕНУ АЛДЫНДА  
БЕС НӘРСЕНІ БІЛУ КЕРЕК:
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ЕР АДАМНЫҢ ЖАҚСЫ КҮЙЕУ БОЛАТЫНЫН 
ҚАЛАЙ АНЫҚТАУҒА БОЛАДЫ?

Қателіктерге жол бермеңіз:

Сіз үшін жақсы күйеу кім екенін анықтаңыз. Сіз үшін кемінде 5 
маңызды қасиетті жазыңыз. Сосын еріңізді бақылаңыз. Сұрақтар қой-
ыңыз. Жағдайдағы оның мінез-құлқына назар аударыңыз. Есіңізде 
болсын, ер адамдардың әйелдерден айырмашылығы – олар жақсы 
көрінуге тырыспайды. Ол қазір қандай болса, кейін де солай қала 
бермек. Сондықтан үйлену тойына дейін екі көзіңізбен қараңыз (және 
оны таңдап қойған соң бір көзіңізді жауып қойыңыз). Әрбір жақсы 
адамның да кемшіліктері бар екенін ұмытпаңыз. Оған кемшіліктері 
үшін төлеуіңіз тиіс баға ретінде емес, сыйлық ретінде қараңыз. Егер 
баға жеткілікті болса – оны күмәнданбай алыңыз! 

1. Әйелдің «демо нұсқасын» қоспаңыз, жақсырақ көрінуге ты-
рыспаңыз. Кейін өкінбес үшін ешқандай қосымша уәде бермеңіз. Ке-
лесі 40 жыл бойы таңертең бір сағат ерте тұрып, ол оянғанға дейін 
әдеміленіп және күн сайын үш тағамнан құралған кешкі ас дайында-
уға дайынсыз ба? Егер дайын болсаңыз – жасаңыз, егер дайын бол-
масаңыз – жігітті алдамаңыз.

2. Егер сіз кенеттен бұл сіздің ханзадаңыз емес екенін түсінсеңіз 
– 180 градусқа бұрылып, үйлену тойының қарсаңында кетіп қалудан 
қымсынбаңыз. Аяққа гір байлап, акула толы бассейнге лақтырылған-
нан гөрі, арқаңа тиген бірнеше шіріген қызанақ жақсы.

Қысқа  практ
икум 
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Еркектер үшін мінсіз әйел, ең алдымен 
нәзік әрі сүйкімді болуы керек.  
Дәл солай. Иә, түзу аяқтар мен  
маужыраған көзқарас та маңызды,  
бірақ бірінші орында емес. Сіз әрине 
таңдануыңыз, дауласуыңыз және наразы 
болуыңыз мүмкін, дегенмен, ерлер  
бағалайтын басты қасиет – бұл әйелдердің 
жан сұлулығы, рухы. Некедегі күйеуі 
сұлудың сұлуы, ал әйелі өте қарапайым 
болатын құбылыстың кілті осында болар. 
Бұл жерде әйелдің сырт келбеті ғана қара-
пайым, бірақ оның жан дүниесі – алтын, 
ері үшін әлдеқайда маңызды. Cебебі май-
дан алаңынан шаршаған және жараланған 
күйде үйге оралған ер адам күшін қалпына 
келтіретін, оны қабылдап, жараларын жуа-
тын (жаңа зақым  
келтірмейтін) және жанды тынықтыратын 
жерді іздейді. Бұл неке үшін ең бірінші әрі 
ең басты шарт. Ал егер осының барлығын 
келбеті сұлу перизат істесе, онда оның 
басқа арманы болмас.

Еркекте бәрі тамаша  
болуы керек.  
Әсіресе – оның әйелі.



21

ЖҮРЕГІНІҢ 
патшайымы

Сонымен, мінсіз әйелді суреттеу кезінде ер адамдар не дейді:

• «ол нәзік және сүйкімді»

• «үйге келгенімде қуанышпен күлімсіреп қарсы алады» 

• «ол мені әрдайым еркелетіп, дәмді түскі ас әзірлейді» 

• «мені жақсы көретін, мені мақтайтын және мені мақтан ететін үйге 

оралғым келеді»



Қысқасы, ерлердің қалаулары-
ның бірінші орнында нағыз әйел 
қасиеті – жұмсақтық, махаббат, 
қамқорлық және өз батырына 
деген сүйіспеншілік тұрады.

Ерлердің келесі үміті – түсіністік. 
Бұл емтиханнан әйелдердің 
көпшілігі құлап жатады. Иә, қиын. 
Бірақ өте маңызды. Ерлерге әй-
елдердің қолдауы, сенімді тыл, 
сенімділік пен қабылдау атмос-
ферасы қажет. Олар әйелдерден 
мынаны күтеді:

• олар өздерінің идеялары-
на құлақ асуын, сөздер мен 
істерге таңырқауын (тіпті бұл 
жиналған төсек болса да),

• түнгі сағат екіде жетіп кел-
ген ата-анасына, жиендеріне, 
інілері мен достарына есікті 
шын жүрекпен ашуын,

• олар үшін жұмыс романтикаға 
қарағанда маңызды екенін 
дұрыс қабылдау,

• егер кенеттен бірдеңе орын 
алса, қолдау көрсету,

• егер ол үйге емес, бір жерге 
барса, сенуді.

Ерлер мінсіз әйелдің портретін 
жасау кезінде айтатын соңғы 
тармақ – бұл сыртқы сұлулығы. 
Осы тұрғыдағы ең жоғары ма-
дақтау: «ол үйде де сұлу болып 
жүреді». 

Сондықтан ол үйленген әйел-
дің кейпін мүмкіндігінше ұзақ 
сақтауға тырысыңыз. Терезеден 
қанша жыл өтсе де, әдемі қалпы- 
ңызда қалыңыз.

«Әйелім жұмыстан үйге орал
ғанда 

сексуалды болып, бізөкшелі аяқкиім, 

белдемше киіп, қызыл далап жағып 

келеді. Мен құшақтап, осындай 

сұлулықты аймалағым келеді. Ол: 

«Ой, қатты шаршадым, бір минут 

берші, бізөкшемді шешіп тастай-

ын», – деді де, жатын бөлмеге 

кіріп кетті. Бес минуттан кейін ол 

сұр спорт киімін киіп, шаштарын 

түйе салып. «Ал, не керек?
» дейді 

– «Енді ештеңе керек ем
ес ...»

Егер сіз дәл осы сәтте «күйеуге шығу» тармағын осы жылдың 
істер тізімінен алып тастасаңыз, біз сізді түсінеміз.      Егер сіз одан 
әрі қарай жүруге дайын болсаңыз, бір ер адамның әңгімесін оқып 
шығыңыз:



Күйеуіңізге ешқашан жалғыз  
отырғанда немесе жұрттың 
көзінше ұрсыспаңыз. Оған құр-
метпен қараңыз. Дауысыңызды 
көтеруге, дөрекі сөйлеуге, жа-
ман сөздерді айтуға жол бер-
меңіз. Аузыңыздан шығып кетсе 
– кешірім сұраңыз. Бұны әдетке 
айналдырмаңыз, әйтпесе отба-
сыңызды өз қолыңызбен қирата-
сыз.

Есіңізде болсын, ер адамның 
жүрегі де мақтауды сүйеді. Ер 
адамға оның сізге қандай қаси-
еттері ұнайтынын айтудан қы-
сылмаңыз, оның нәтижелері мен 
жетістіктерін мадақтаңыз, ол естіп 
тұрса да, я естімесе де, доста-
ры мен анасы алдында ол туралы 
айтып беріңіз. Оның айналасын-
да абырой, құрмет, күш аурасын 
жасаңыз. Ақылды әйел ер адамды 
төрге сүйреп, өзі қарапайым әй-
елден патшайымға айналады.

«Менің Марат деген досым бар. 

Қарапайым жігіт. Бірақ мен оларға 

қонаққа келгенде байқайт
ыным әйелі 

оны мақтай жөнеледі: «О, менің 

Маратым ананы жасады, менің 

Маратым мынаны жасады» дейді. 

Баламен де айналысады, үй шаруа-

сында да көмектеседі, жұмысты да 

жақсы істейді. Ол болса жарқырап 

отырады, ал мен оған қарап «мен 

сенің қандай екеніңді біле
мін ғой» деп 

ойлаймын. Сен де мен сияқтысың. 

Мен де дәл осылай істеп жатырмын. 

Неліктен сенің әйелің осы ұсақ-түй-

ектерің үшін мақтайды, ал менікі: 

әне, Мараттан үйрен! – дегендей 

үстелдің астында аяқпен түртіп 

отырады. Мені жұрттың алдында 

бір рет мақтау соншалықты қиын 

ба?» 

«Менің жеке бизнесім бар, мен 

маркетинг саласындағы кәсіпорын-

дардың иелеріне ке
ңес беремін. Бірде 

клиент кездесуді жұмыс күнінен соң
 

белгіледі. Біз ынтымақтастықтың 

егжей-тегжейін талқылап отырмыз. 

Бір сәтте, әйелім қоңырау шалып: 

«Сен қайдасың? Неліктен сен әлі 

үйге бармағансың?» деп айқа
йлайды. 

Мен әңгімені үздім, бірақ мен онымен 

жанжалды ойша жалғастырып отыр-

мын. Клиентке зейін қою енді мүмкін 

болмады. Нәтижесінде мен тапсырыс 

ала алмадым, үйде әйелім
мен ұрсысып 

қалдым. Неліктен әйелдер ос
ылай 

істейді екен?»

Еркектердің әңг
імелері
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Бақытты некенің маңызды факторларының бірі – күй-
еуіңізбен күшпен, ақылмен, жұмыста және ақша табу 
кезінде жұмсаған уақытпен бәсекелесу емес. Ер адамдар 
үшін үйдің басты табыскері болу маңызды. Үйге ертерек 
келіп, аз ақша тауып жүргеніңізде ол сіздің жұмысыңызға 
қарсы болмайды. Мамонтты аулау қажеттілігі әйелдің ер 
адамға құрметпен қарауына кедергі келтіретіні барлығы-
на мәлім. Әйел заты осы мамонтты отбасылық бюджетке 
салған кезде, ер адам өзін қабілетсіз сезінеді.

Тұрмыстағы әйел үшін жұмыс істеудің ең жақсы тәсілі 
– бұл қазіргі уақытта интернеттегі әртүрлі әйгілі фри-
ланс түрі, инстаграмдағы бизнес, кеңес беру, жаттықты-
рушылық және жұмыс кестесі икемді кез келген басқа 
жұмыс түрі. Бұл жағдайда ер адам үйге оралғанда ұрыс 
даласынан келген әріптесіне емес, оны асыға күткен 
және «нан мен көрініс» дайындаған адамға оралады.

Мұны түсінбейтін әйелдер көбінесе «еркек эгоизмі-
не» бұл қалай? – деп ренжиді. Мен де жұмыстан келдім! 
Мен де шаршадым! Мен неге тамақ істеп тұрмын, ал сен 
диванда отырсың? Бірақ өмір бізден әлдеқайда бұрын 
осылай реттелген болатын. Әйел қанша жұмыс істесе де, 
«ошақ күзетшісі» болып қала беруі керек. Егер сіз шар-
шап, ашуланып келіп және үйде ештеңеге үлгермейтін 
болсаңыз, ер адам сіздің жұмыста қаншалықты табысты 
екеніңізді бәрібір бағаламайды.

Сіз бұл туралы өмір бойы ренжіп, кез келген еркекті 
ажырасуға дейін жеткізе аласыз. Сіз мұны факт ретінде 
қабылдап, қорытынды жасай аласыз: оқып, жұмыс кестесі 
ыңғайлы басқа жұмыс тауып немесе күйеуіңізге қаржыға 
тәуелсіз болуға көмектесіп, мүлдем жұмыс істеуді тоқта-
та аласыз, я болмаса өз ісіңді ашып, сүйікті ісіңмен рақат-
тана айналысуыңа болады. Таңдау сізде. Ең бастысы, әй-
елге тән қасиетті таңдауды ұмытпаңыз. 
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ӘЙЕЛ 
және жұмыс
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Жейделер әрдайым үтіктелген, кесте 
жасалған, сапарлар ұйымдастырылған, 
үй жылтырап тұр және туыстардың туған 
күндері ұмытылмаған. Ол соңынан жатып, 
ерте тұрады, үй әдемі жиһаздалған,  
ал күйеуі жұмыстан кеш оралғанда,  
тоңазытқышты қазбалаудың қажеті жоқ, 
әрдайым кешкі ас дайын тұрады.  
Ең бастысы ол күйеуінің миын ашытпайды, 
керісінше оның өмірін жақсартады.
Тұрмыс құрмай тұрып, әйел заты қонақта 
қаншалықты патшайым және төсекте 
жеңіл мінезді сұлу болса да, тек махаб-
бат пен сұлулықтан тоқ болмайтыңыз-
ды түсініп алу маңызды. Не болса да біз 
бәріміз өмір бойы күніне кемінде үш рет 
тамақтанамыз, оған қоса денені жабатын 
киім-кешекті, жұмыс күні аяқталған соң 
басыңды  
қойып, демалуға болатын үйді қажет 
етеміз. Некенің жан мен рухани  
қажеттіліктерінің барлығы маңызды  
болғанымен, күнделікті тұрмыс  
тіршілігінен ешкім бас тартқан жоқ, демек, 
неке құрғанда үй шаруашылығын жүргізуге 
дайын болу керек.

Мінсіз әйелі бар  
ер адамның өмірі қандай? 
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ҮЙДІ 
басқару
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Өмірдің келесі маңызды саты-
сы – ердің сыртқы келбеті мен 
киім-кешегін реттеу. Бұған ер-
лердің кейбіреуі ғана назар ауда-
рады, кейбіреулері ғана стильдің 
негіздерін зерттеп, оған қандай 
түстер жарасатынын және осы 
көйлекпен қандай галстук үйле-
сетінін түсініп, өз бастығы үшін 
қолайлы жағдайда көрінуге дайын  
болады. Көбінесе ер адамдар 
шкафтан таза киімді алып, оның 
қасында жатқан затпен үй-
лестіреді және күтім жасалған 
келбеті жұмыста дұрыс әсер қал-
дыруға көмектесетінін елемейді. 
Сондықтан оны жақсы шашта-
разға шаш қию үшін жаздырып, 
ерлерге арналған сәйкес келетін 
косметика сериясына тапсырыс 
беріңіз (және оны қолдануды үй-
ретіңіз), оның гардеробын тексе-
руге және сапалы киімдерді бірге 
сатып алуға көмектесіңіз (содан 
кейін жууды, үтіктеуді немесе хи-
миялық тазалауды ұмытпаңыз) – 
осының барлығы да шаруақорлық 
санатына кіреді.
Әйелдер олардың өмірінің осы 
бөлігіне қамқорлық жасаған кез-
де ер адамдарға қатты ұнайды, 
бірақ олар оны әдетте жасырып 
қалуға тырысады.

Жақсы әйелдің күйеуі  
нашар киінбейді.
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Мари Кондоның жапон-
дық жүйесі бойынша бір 
сиқырлы мега тазартуды 
жүргізіңіз, артық ешнәр-
сесі жоқ үйіңіздің мінсіз 
құрылымын түбегейлі 
өзгертесіз, бәрі өз ор-
нында жатыр және сізді 
қуантады.

Тазалықты сақтауды жоспар-

ланған бөліктерге бөліп, үй-

дің әр бөлігіне күнделікті бір 

күніңізді бөліңіз. Аумақты ұй-

ымдастырып, киімдерді апта-

сына 1 реттен жиі емес жуып, 

үтіктеңіз, үтіктеу кезінде, тіпті 

еңбек процесінде де эмоци-

оналды демалу үшін, жақсы 

фильм көріңіз. Әр минутты 

ұтымды пайдаланыңыз.

Сіз өз уақытыңыздың бір бөлігін сөзсіз үй тұрмысына 

жұмсайтын болғандығыңыздан, сізге үй шаруасына аз 

уақыт жұмсай отырып, бәрін ұйымдастырып, реттеу 

қажет болады:

Әрине, ең тиімді нұсқасы – үй көмекшілерінің құрамы (аспазшы, 
тазалаушы, жүргізуші) болғаны және бәрін шебер басқару. Бұл со-
нымен қатар үйренуіңіз қажет ұйымдастырушылық және тіпті көшбас-
шылық қабілеттерді қажет ететін міндет. Алайда, егер сіз оған оңай қол 
жеткізетін деңгейге әлі жетпеген болсаңыз, онда сіздің бірінші мін-
детіңіз – бәрі сағат сияқты жұмыс істейтіндей етіп ұйымдастыру әрі сіз 
өз үйіңіздің тұтқынына айналмауыңыз керек.

Ерлердің қалауы шын мәнінде қарама-қайшы – олардың таза жай-
лы үйі болғанын қалайды, сонымен бірге табалдырықтан күлімсіреп 
қарсы алатын жігерлі әйелдің болғанын да қажетсінеді. Сондықтан да 
бақытты неке құратын әйелдер үшін өз уақыттары мен күштерін сақтай 
отырып, үйдің сұлулығын сақтауды үйрену өте маңызды. 

1
2Көмекке тартудан ұялмаңыз –  

жұбайыңыздан ауыр затты адып 

беруін, шкафтарды сүртуін, бі-

телген құбырды тазалап беруді 

сұраңыз. Балаларды үй шару-

ашылығына баулуды мүмкінді-

гінше ертерек міндеттеп қой-

ыңыз. Отбасыңыз гаджеттер 

ойнап немесе теледидар көріп 

рақаттанып отырған кезде әйел 

адам барлық жұмыстың 100% 

өзі орындауы міндетті емес. 

Тиімді жұмыс процесін құрып, 

міндеттерді үйдегілерге бөліп 

тастаңыз.

Мінсіз тазалық деңгейі-
не жетуге тырысудан бас 
тартыңыз. Өзіңіздің жеке 
критерийіңізді белгілеңіз 
– күтпеген қонақтарды қа-
былдаудан ұялмайтындай 
тазалық деңгейін орна-
тыңыз. Мысалы, үйдің ішін-
де заттар шашылып жатқан 
жоқ, төсектер жинау-
лы, ыдыс жуулы, үстелдің 
астында қиқымдар жоқ, 
ваннада таза раковина. Бол-
ды. Бұл тәртіпті сақтау үшін 
сізге күн сайын 15 минут 
қана керек. Бұл тәсіл әсіре-
се үйден тыс толық күн жұ-
мыс істейтіндерге ыңғайлы.
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БАҚЫТТЫ НЕКЕНІҢ ҚҰПИЯЛАРЫ

Сонымен қорытындылайық.  
Бақытты некенің сыры мынада:

• асыл әйел болу

• өзіңіздің жан жарыңызды табу (сізге 
үйленуге келіскен жай ер адамды 
емес)

• ұзақ жылдар бойы оның үйінің  
қожайыны және жүрегінің  
патшайымы болып қалу
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Қанша бай болса да, экзотикалық  

мейрамханаларда небір дәмді тағамдарды 

жеп көрсе де, әйелінің үйде дәмді тағам 

әзірлеп, оны тамақтандыруы өте маңызды. 

«Ол тамақ жасамайды» деген шағым  

әйелдердің «Ол ақша таппайды»  

дегенімен бірдей. Ас әзірлеу керек,  

айтылды, болды. Сондықтан сіз асүйде 

асты шебер дайындауды үйренбеген 

болсаңыз, бұл бос орынды міндетті түрде 

толтыру керек. Шабыттану үшін аспаздық 

телебағдарламаларды қарап,  

фуд-блогерлердің парақшасына жазылып, 

әзірленген тағамға жаңа қырынан қарай 

алатын тағам дайындау курстарына барып 

үйреніңіз. Бір сөзбен айтқанда,  

ас әзірлеңіз – сонда бақытты боласыз!

Дегенмен әр еркек  
әйелінен күтетін ең маңызды 
нәрсе – тамақ әзірлей  
білуі. 




