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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. Тем более такая 
важная часть жизни, как брак и создание семьи, 
должна начинаться с подготовки. Не нужно 
создавать семью по наитию, в эмоциях бурной 
влюбленности или под давлением обществен-
ного мнения, что возраст подошел.

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

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

ПРЕДИСЛОВИЕ

большую часть жизни. И поэтому мы хотим 
поделиться с вами советами и рекомендаци-
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Вот самые распространенные причины:
• Чтобы был кто-то рядом. 

• Она будет заботиться обо мне: готовить, 

стирать, создавать домашний уют  

и  поддерживать порядок в доме. 

• Будет дарить мне нежность 

и интимную близость. 

• Будет матерью моих детей. 

• Она будет той, о ком я могу заботиться, 

кто будет гордиться мной, восхищаться, эмо-

ционально поддерживать, 

всегда будет на моей стороне. 

• Хочу возвращаться в дом, 

где меня любят и ждут. 

• Это поменяет мой статус, 

я уже не какой-то пацан, а мужчина. 

Это все хорошие причины. Но – только про себя 

любимого, про то, что брак даст МНЕ. А по-на-

стоящему хорошая семья получится только тогда, 

когда человек осознает, что брак – это не просто 

красивая свадьба и статус семейного человека. 

Это еще ответственность и готовность заботить-

ся о других.

Почему вообще парни 
хотят жениться? 

НАЧНИ
с себя

54

Если ты хочешь жениться, 

первое, о чем стоит 

подумать, – что вы 

принесете с собой 

в этот брак? 

Ты, наверняка, знаешь, 

что при устройстве 

на работу важно быть 

ценным сотрудником, 

чтобы тебя выбрали 

из множества других 

кандидатов. Тот же принцип 

действует, если ты решил 

создать семью. 



ВОЗЬМИ ответственность

ОБРЕТИ свое призвание
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Прежде чем идти к женщине и предложить разделить с тобой твой 
жизненный путь, этот путь нужно обрести. 

Семья – это прежде всего ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Ты готов ее 
взять? Готов отказаться от холостяцкого образа жизни? Жить бок о 
бок с другим человеком, считаться с ее интересами? Взять ответ-
ственность материально заботиться о вас, как семье?

Одна из причин распада семьи в первый год брака – неспособ-
ность ужиться с другим человеком, неготовность меняться самому, 
неумение подстраиваться под интересы и потребности другого че-
ловека. В семье очень важно уметь договариваться, решать конфлик-
ты, просить и дарить прощение, думать прежде всего о другом. Но 
многие парни пытаются совместить статус женатого человека и про-
должить холостяцкий образ жизни, а это не работает. Дело не в том, 
чтобы просто поменять привычки и возвращаться домой пораньше. 
Важно изменить сознание, что я теперь не один, нас в команде двое, 
и я старший партнер. 

Если ты хочешь связать судьбу с красивой, 

доброй, умной, любящей женщиной,  снача-

ла нужно стать достойным ее. Трезво оцени, 

на сколько процентов ты соответствуешь 

своему идеалу? На 60%? Разве это правиль-

но? Будь достойным на 100%!  Стань тем, с 

которым она захочет навсегда связать свою 

жизнь – успешным, ответственным, сильным. 

Определи, каких качеств тебе не хватает и 

прокачай себя. Пройди нужное обучение, 

смени работу, заведи полезное хобби, про-

читай хорошие книги, общайся с людьми, 

которые будут позитивно влиять на тебя. В 

общем, стань наилучшей версией себя.  

И ЕЩЕ: не доверяй старой легенде про две 

половинки, которые ищут друг друга. Да, 

на свете есть именно твоя суженая, но ты 

нужен ей уже цельной зрелой личностью, 

а не «получеловеком». Счастливый брак – 

это союз двух гармоничных состоявшихся 

личностей. Поэтому сначала найди себя, а 

потом найдется и достойная спутница!

СООТВЕТСТВУЙ
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жизненный путь, этот путь нужно обрести. 

Убей своего первого льва 

В культуре у многих 

народов молодой человек, 

прежде чем создать семью, 

должен пройти испытание 

и убить льва. 

Это обряд инициации, 

посвящения в мужчины, 

который подтверждает, 

что парень состоялся как 

мужчина, готов взять 

ответственность 

за женщину и семью. 

Этот принцип 

справедлив и сегодня. 

Необходимо ясно понимать, КТО 
ты, ЧЕГО ты хочешь и ЗАЧЕМ. Многие 
ищут в женщине подтверждение сво-
ей мужественности – если рядом со 
мной такая девушка, если она пред-
почла меня всем остальным, если она 
меня любит и восхищенно смотрит на 
меня – значит я как мужчина чего-то 
стою. Это очень скользкий путь. До 
первой ссоры. Женщина не предназна-
чена дарить нам чувство мужского до-
стоинства. Состоявшийся мужчина не 
зависит ни от кого в оценке себя, ни от 
девушки (жены), ни от папы с мамой, ни 
от друзей. Он самодостаточен и знает 
себе цену. Он знает, кто он и чего хочет, и 
не позволяет сбить себя с пути.



Все остальные цели: статус, материальное поло-

жение, давление родственников или страх оди-

ночества не могут привести тебя 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?

Не относись к этому как к тест-драйву, не понра-

вится – разведусь. Наоборот, рассматривай же-

нитьбу как мероприятие на всю жизнь. Поэтому 

ищи достойную девушку. Важно трезво отдавать 

себе отчет, что ты связываешь свою жизнь с этим 

человеком до конца, создаешь семью, в которой 

будут расти твои дети.

единственной целью создания 
брака должно быть счастье  
вместе со своей избранницей

Выбор будущей жены –  
самый важный из жизненных 
выборов

ВЫБИРАЙ
правильно

98



1. Узнать ее ближе. О чем она рассказывает? Ка-
кие цели и планы ставит на будущее? Что ценит 
в людях? Как представляет семейную жизнь? 
Пока ты не узнаешь ответов на все эти вопро-
сы, нельзя строить серьезных планов. Принимай 
взвешенное решение, это не тот вопрос, в ко-
тором нужно торопиться.

2. Провести с ней продолжительное время, год, 
как минимум, чтобы узнать ее сущность, взгляды 
и ценности. 

3. Увидеть, какие отношения царят в ее семье, 
сможешь ли ты легко и безболезненно войти в 
эту семью и задуматься о том, как будут склады-
ваться ваши отношения в будущем.  

4. Перестать задаваться вопросом – женить-
ся на ней или нет. Должен наступить момент, 
когда этот вопрос теряет смысл, потому что 
для тебя уже просто не существует другого ва-
рианта, 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 жела-
ния идти с этой женщиной по жизни до конца, 
сквозь любые обстоятельства, и растить детей, 
похожих на нее.

Чтобы до конца понять  
твой это человек или нет, 
нужно: 

КАК МЫ ВЫБИРАЕМ?

•  Многие смотрят прежде всего на внешность. Сексуальная при-
влекательность, умение стильно одеваться, эффектно подать 
себя. Такая статусная, «вау-девушка», с которой не стыдно по-
явиться в компании. Если рядом со мной такая красотка, значит 
я тоже «красавчик». Это и мне придаст значимости и статусно-
сти.

• Некоторые смотрят на семью девушки и используют женитьбу 
как социальный лифт. Помогут ли мне ее родители продвинуть-
ся? Получить престижную работу с высокой зарплатой? Пода-
рят ли на свадьбу машину, квартиру? Будут ли материально под-
держивать молодую семью?

• Кто-то смотрит на то, хорошо ли мне с ней, есть ли у нас что-то 
общее, помимо влюбленности и увлеченности друг другом. Ин-
тересен ли мне этот человек? Разделяет ли она мою веру, мои 
ценности и взгляды на жизнь? Будет ли мне о чем с ней гово-
рить, когда первая влюбленность пройдет? Вижу ли я в ней мать 
моих детей, хочу ли с этим человеком встретить старость? 

• За некоторых выбирают родители. Жених и невеста недолго об-
щаются друг с другом до свадьбы. Конечно, это не современно, 
но, по статистике, многие такие браки не менее устойчивы и 
счастливы. Одна из причин – такой брак начинается не с влю-
бленности, а с необходимости выстраивать отношения и учить-
ся жить с другим человеком. И если двое относятся с заботой 
и уважением друг к другу, очень часто в таких браках впослед-
ствии возникает влюбленность, которая перерастает в искрен-
нюю и глубокую любовь. Еще сто лет назад все браки в нашей 
стране заключались именно так. Нельзя сказать, что наши пред-
ки были самыми несчастными. 
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В современном мире традиционные представле-

ния о роли мужа как добытчика и защитника уже 

не так абсолютны. Стираются грани между чисто 

мужской работой и женской, стираются привыч-

ные представления о роли мужа и жены. У жен-

щин в современном мире гораздо больше воз-

можностей для образования, карьерного роста, 

занятия бизнесом. Можно сказать, что женщина 

в современных условиях все меньше зависит от 

мужчины. Она сама может о себе позаботиться, 

обеспечить и защитить. Это бросает огромный 

вызов каждому молодому человеку, стремящему-

ся создать семью. Что же мужчина в современных 

условиях может предложить женщине?

В сказках, в мифах разных народов отражена одна 

и та же история. Принцесса находится в плену, 

под заклятьем. Принц оправляется на поиски 

принцессы и, преодолев множество препятствий, 

испытаний и сразившись со злом, освобождает 

принцессу. Мифы и сказки потому, так популяр-

ны, что они отражают что-то фундаментальное, 

глубоко заложенное в нашу природу. Каждая 

женщина в глубине своего сердца мечтает, чтобы 

нашелся тот мужчина, который был бы готов ради 

нее на испытания и трудности, был бы готов сра-

зиться за нее, защитить ее и позаботиться о ней.

Что значит быть хорошим мужем?  
Чего женщины ждут от брака?

БУДЬ
хорошим мужем
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«Когда я стукнула резко
 

затормозившую передо мной 

машину, то сильно исп
угалась. 

Водитель той машины вы-

скочил и нач
ал на меня дико 

орать. Я закрыла двери и 

окна и стала звонить мужу. 

Он примчался и все 
решил. 

Я так ему благодарна
. 

Он у меня такой крутой!»

Диалог на приеме 

у психолога:
– Муж меня больше не лю-

бит.
– Почему вы так решили? 

Приведите пример.

– В первый год брака он 

каждый день звонил мне 

с работы и спрашивал, 

как у меня дела, говорил 

всякие приятные слова, 

что он скучает. А теперь 

перестал.
– Что вы чувствуете из-за 

этого?
– Я чувствую, что я уже не 

так важна для него… Что 

я больше не на первом 

месте. Я понимаю, как 

он занят на работе, я не 

хочу его отвлекать. Мне 

просто нужно услышать 

его голос, знать что он 

хотя бы иногда думает, 

вспоминает обо мне,  я 

по-прежнему важна для 

него. 

14

Чувство БЕЗОПАСНОСТИ

Чувство 
ЗНАЧИМОСТИ

Первое, что мужчина может подарить женщине, – это чувство 

защищенности. Она ЗАмужем. Она должна быть уверена, что в 

случае опасности ее мужчина будет защитником от всех внешних 

угроз, будь это уличный хулиган или необходимость изучить юри-

дический договор перед подписанием. Был свидетелем сцены: 

парень и девушка идут в обнимку и вдруг из-за угла выскакивает 

огромная злобная собака, парень инстинктивно прячется за де-

вушку, прикрываясь ей. Этот молодой человек не прошел тест на 

защитника. Думаю, что эти отношения обречены.

Когда парень делает предло-

жение девушке – это дарит 

ей чувство, что она значима, 

ценна, привлекательна как 

женщина: «Если он предпочел 

меня всем другим женщинам, 

значит я чего-то стою». Но 

после свадьбы парни часто 

расслабляются. Они увлечены 

карьерой, в свободное время 

стремятся сбежать из семьи и 

отрываться где-то вне дома. В 

первый год они еще благода-

рят и восхищаются, но через 

время начинают воспринимать 

ее заботу как должное или, 

еще хуже, становятся требо-

вательными и критичными. Все 

это заставляет женщину чув-

ствовать себя обесцененной. 

И, конечно, самое худшее, что 

может сделать муж для само-

оценки жены, – это измена. 

Поэтому, если тебе важно 

иметь счастливую семью, не 

переставай ценить свою жену, 

благодари за домашний уют и 

заботу, верь в ее способно-

сти и никогда не давай пово-

да сомневаться в том, что она 

единственная.

В чем может 
проявляться 
чувство 
защищенности? 
Вот несколько 
фраз благодарных 
женщин, которым 
повезло встретить 
настоящих 
мужчин:

«Я знаю, как он 
любит свою 

маму. И понимаю, как ем
у 

трудно ей 
что-то возрази

ть. 

Но он всегд
а заступается 

за меня перед
 своей мамой, 

если она 
начинает

 критико-

вать меня, как
 я веду х

озяй-

ство или ка
к я воспи

тываю 

нашего сына. Я знаю, что 

он всегда
 на моей стороне!»



Внимание. Любовь. 

Близость. 

Это те самые важные 

для женщин вещи, 

которые делают их 

или счаст
ливыми, или 

несчастными. 

Обычная женщина, даже самая самостоятель-
ная, ждет от своего мужчины, что он возьмет на 
себя ответственность за семью, то есть за нее 
и детей. Будет работать и зарабатывать, матери-
ально обеспечивать семью. Это не значит, что 
она не хочет работать и настроена сидеть на 
шее у мужа (есть и такие, но их меньшинство). 
Просто она не готова, чтобы основной груз от-
ветственности и материального обеспечения 
семьи лег на ее плечи. К сожалению, мы зна-
ем слишком много историй, когда муж инфан-
тильно отстраняется от этой ответственности. 
Перебивается случайными заработками, ни к 
чему не стремится, повесил все заботы о доме 
и детях на плечи жены. Да, статистика показы-
вает, что в нашей стране женщина может тер-
петь такую ситуацию достаточно долго, но рано 
или поздно, если мужчина не берет ответствен-
ность, она возьмет все на себя. И это очень 
нездоровая ситуация. Вынужденное главенство 
в семье деформирует женщину, она переста-
ет быть женственной, становиться жесткой, 
требовательной, перестает уважать мужчину. 
В конечном итоге это приводит к разрушению 
семьи. Если женщина может все сама, зачем ей 
ты? Поэтому не теряй фокус главенства в доме 
и будь не номинальным лидером, а настоящим 
Главой семьи. Женщина с удовольствием после-
дует за тобой, если ты знаешь, куда идти и на 
тебя можно положиться.

РУКОВОДСТВО

1716

БЛИЗОСТЬ
Конечно, ты знаешь, что женщины часто задают вопросы, ко-

торые нас, парней, раздражают: «Ты меня любишь? Ты меня не 

бросишь?». А озвученные в виде претензии эти же вопросы про-

сто выводят из себя: «Ты меня не любишь! Тебе нет до меня ни ка-

кого дела! Ты всегда думаешь только о себе!». Мужчина в ступоре: 

как так?! Я столько для нее делаю, а она не ценит, не замечает. 

Рождается непонимание, происходит конфликт.

На самом деле, не нужно воспринимать все буквально – это 

просто женский крик души. За этими словами стоит глубокая 

женская потребность в любви, близости, эмоциональной привя-

занности и страх ее потерять. Анекдот: «Я сказал тебе, что лю-

блю в день нашей свадьбы и если что-то изменится, я дам тебе 

знать» понятен только мужчинам. Женщине недостаточно один 

раз услышать, что она любима. Ей важно знать, что она все еще 

занимает главное место в твоем сердце. Что может рассчитывать 

на утешение и заботу, если она в них нуждается. Ей надо быть 

уверенной, что ты всегда будешь ее ценить, всегда будешь рядом 

и всегда будешь с любовью смотреть на нее, сколько бы лет ни 

прошло. Просто прими это как данность.



Много веков подряд в нашей культуре существо-

вали неписаные правила распределения ролей и 

ответственностей: мужчина – добытчик. Он охо-

тится, пасет скот, занимается сельским хозяй-

ством, если нужно, берет в руки оружие, чтобы 

защитить семью и свою землю. Женщина – хра-

нительница домашнего очага. Готовит пищу из 

того, что добыл мужчина, поддерживает порядок 

и уют в доме, рожает и воспитывает детей,  сле-

дит за тем, чтобы все были одеты и обуты. Это 

было обоснованно и вполне справедливо. За 

последние сто лет ситуация сильно изменилась. 

Редкая семья может позволить себе, чтобы жена 

не работала, а занималась исключительно семьей 

и домом. Большинство женщин на равных с муж-

чинами работают по 8 часов в день пять дней в 

неделю. И если женщина разделяет ответствен-

ность с мужчиной по добыче ресурсов, было бы 

справедливо, если бы и муж проявлял большее 

участие и помогал ей в ведении домашнего хо-

зяйства и заботе о детях. Нет ничего зазорного в 

том, чтобы взять на пару часов детей и пойти с 

ними на прогулку, чтобы жена могла отдохнуть и 

привести себя в порядок. Или помочь ей с убор-

кой, мытьем посуды, иногда приготовить что-то 

для своей любимой женщины.

УЧАСТИЕ В ДОМАШНИХ ДЕЛАХ

РАБОТА
и семья

1918



Твои отношения с женой станут для 
них ролевой моделью. Именно от 
тебя они узнают, как вести себя в 
семье, причем возьмут не из твоих 
слов, а из поступков. Если ты забо-
тишься о супруге, сын научится быть 
сильным и великодушным, а дочь 
никогда не свяжется с эгоистич-
ным тираном. Знай, что ты влияешь 
на детей даже тогда, когда об этом 
не думаешь. Поэтому создавай пра-
вильные образы, прочитай хорошие 
книги по воспитанию, общайся со 
взрослыми мужчинами,  уже выра-
стившими детей, и спрашивай со-
ветов. А главное – просто радуйся 
тому, что у тебя есть дети. 

И конечно  
очень важно то,  
что дети будут видеть 
от тебя в вашем  
доме
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УЧАСТИЕ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ

Есть вещи, которые мать не мо-

жет передать своим детям. Без участия 

отца, без близких доверительных отно-

шений с ним невозможно вырастить из 

сына настоящего мужчину, а из дочери 

– полноценную женщину. Только отец 

на личном примере, в совместных муж-

ских занятиях, доверительных мужских 

разговорах может передать сыну поня-

тие мужественности, привить ему цен-

ности, помочь сформировать целост-

ный характер.  Рост числа инфантильных 

мужчин и мужчин, выбирающих нетра-

диционную сексуальную ориентацию, 

–прямое следствие безотцовщины. Что 

касается воспитания девочек, если дочь 

не получает со стороны отца мужского 

внимания, не слышит от него слов вос-

хищения и одобрения, не видит его за-

боты и внимания, это создает огромную 

незаполненную пустоту в ее сердце. 

Она будет страдать от неуверенности в 

себе, будет встречать мужчин, которые 

ее не ценят, потому что она не знает, 

что это такое. 

Роль отца критично важна в воспи-

тании счастливых успешных детей. Не 

нужно «самоустраняться», когда в доме 

появляются дети. Не бойся их купать, 

кормить, отвечать на их наивные вопро-

сы. Это радость, которая будет с тобой 

всю жизнь.



Часто родители с трудом переживают, что 

их «сыночек» или «любимая доченька» женит-

ся/выходит замуж и оставляют родительскую 

семью. Не все родители готовы эмоционально 

отпустить от себя повзрослевших детей и пы-

таются контролировать молодую семью – ведь 

они опытнее и мудрее, прожили долгую жизнь. 

Не суди их строго, они просто переживают, как 

вы справитесь, и хотят, чтобы вы не повторяли их 

ошибок. Отсюда их постоянный контроль, сове-

ты и ценные указания.

Конечно, вмешательство родителей созда-

ет напряжение и у тебя, и тем более у молодой 

супруги. Первый год брака сам по себе является 

стрессом – необходимо притереться друг к дру-

гу, принять роли мужа/ жены, выработать свои 

семейные правила, научиться решать неизбеж-

ные конфликты. А вмешательство родителей все 

это осложняет. Особенно нелегко тем молодым 

семьям, которые в силу разных обстоятельств 

вынуждены жить с ее или его родителями. 

Что ты как глава новой семьи можешь сде-

лать? Прежде всего, сделай все возможное, что-

бы жить отдельно от родителей. Это не означает 

отказа от общения или заботы о них.

Отношения с родней, 
и особенно с родителями, 
часто становятся причиной 
конфликтов в молодых семьях. 

ОТНОШЕНИЯ

с родственниками
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У вас с женой должны быть:

• своя территория;

• свой бюджет;

• свой холодильник;

• одна хозяйка на кухне.



2

1
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Примеры выстраивания границ  
из реальной жизни:

Мама жены, воспитавшая ее одна, без мужа, и эмоционально 

зацикленная на дочери, требовала, чтобы повзрослевшая дочь каж-

дый день отзванивалась и давала отчет, чтобы они с мужем каждые 

выходные с ночевкой бывали у нее, а о том, чтобы поехать в отпуск 

вдвоем, без мамы, не могло идти и речи, она бы дико обиделась и не 

простила бы такое. Вдобавок к этому, мама так до конца и не при-

няла выбор дочери и постоянно критиковала ее мужа. Постепен-

но это стало разрушать молодую семью. Жене пришлось набраться 

смелости и мягко, но уверенно поговорить с мамой и обозначить 

границы. Она сказала маме, что впредь они не смогут бывать у нее 

каждые выходные, а будут ее навещать 1-2 раза в месяц, в отпуск в 

этот раз они поедут вдвоем, и попросила маму исключить из об-

щения критику и придирки к ее мужу. В первое время мама очень 

обижалась на дочь, но постепенно приняла границы молодой семьи 

и стала с уважением относиться к зятю. 

Муж материально помогал своей старшей сестре, воспитывав-

шей ребенка без мужа. При этом размеры помощи были такими, 

что сестра не работала и даже не стремилась найти работу и вела 

паразитический образ жизни. Она требовала, чтобы брат помогал 

ей – возил в супермаркет за продуктами, отвозил ее ребенка в дет-

ский сад. Если он что-то покупал своим детям, то он вынужден был 

покупать равноценный подарок и для племянницы, иначе бы се-

стра очень обиделась. Время, силы и деньги парня уходили на чу-

жую семью, и это разрушало его собственную. Ему пришлось на-

браться решимости и постепенно сократить финансовую помощь 

и свое участие в жизни сестры. Это не только решило проблему, 

но и привело к тому, что сестра в конце концов нашла работу, вы-

шла замуж и перестала зависеть от помощи брата.

25

Но даже отдельное от родителей прожива-

ние не избавит тебя от необходимости обозна-

чить ваши семейные границы и защитить жену 

от вмешательства твоих родственников. При-

мер нарушения границ: мама может без пред-

упреждения или в ваше отсутствие со своим 

ключом приехать с «инспекцией» к вам в дом, 

а потом устроить разбор полетов, что и как вы 

с женой делаете неправильно. Чтобы избежать 

этого, проси своих родственников предупреж-

дать и согласовывать время их визита к вам. За-

щищай жену от необоснованной критики.

Иногда родители финансово поддерживают 

молодую семью, но при этом могут исполь-

зовать деньги как форму контроля, т.е.  взамен 

денег требуют чтобы вы поступали так, как они 

хотят. Если это происходит, лучше вежливо от-

казаться от такой помощи.  

Итак, если вы сталкиваетесь с негативным 

влиянием родственников на вашу семью, важ-

но обсудить это вдвоем, найти варианты ре-

шения проблемы и поддерживать друг друга во 

время бури, например, в момент, когда она по-

просила маму приходить реже или ты объявил 

родителям, что вы нашли квартиру и съезжае-

те. Помни, что ты в команде именно с женой, 

и стой с ней по одну сторону баррикады до 

конца.



Где мы будем жить? Кто будет зарабаты-
вать? Есть ли ожидания, что женщина не 
будет работать, а будет заниматься деть-
ми и домашним хозяйством?

Когда и сколько мы хотим детей? Если 
мы хотим детей не сразу, то какие виды 
контрацепции мы выберем? Как мы бу-
дем воспитывать детей?

Какие у нас представления о роли мужа 
и жены, кто и за что будет отвечать?

Как мы будем строить отношения с на-
шими родителями? 

Как мы будем проводить отпуск? 

Как будем распоряжаться деньгами?

Вот несколько моментов,  
которые лучше прояснить 
до свадьбы:

ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ

Если ты всерьез хочешь найти свою половинку и 
пронести любовь через годы, очень важно прояснить 
главные вопросы еще до брака.

Во-первых, на этапе знакомства и ухаживания важ-
но понять подходите ли вы друг другу. Совпадают ли 
ваши ценности, интересы, религиозные убеждения? 
Подходите ли вы друг другу по типу личности? Напри-
мер, два супруга холерического типа вряд ли уживутся 
вместе. Если такое случается, это означает огромную 
личностную зрелость каждого и готовность идти на-
встречу.

Далее нужно заранее, «на берегу» прояснить ваши 
взгляды на важные базовые вопросы, согласовать ваши 
позиции и прийти к договоренностям.

Такая предварительная работа по согласованию 
ваших взаимных позиций значительно уменьшит не-
приятное разочарование от несбывшихся ожиданий, 
снизит разногласия и сократит число конфликтов, а 
может быть, даже убережет еще на этапе ухаживания 
от ошибки вступить в брак с этим человеком.

Практикум 
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СЕКРЕТ СЧАСТЛИВОГО БРАКА

Чтобы создать счастливую семью,  
сначала найди свою родственную душу,  
а потом не переставай быть с ней  
одной командой. 

Делитесь друг с другом своими  
желаниями, мечтами, намерениями. 

Стройте общие планы,  
достигайте результатов вместе. 

Радуйтесь. Любите. 

Стремитесь к большему. 

Воспитайте хороших детей  
и научите их тому же. 

Счастливой семейной жизни, друзья!

Чтобы не получилось, как в этой старой 

притче. 

Пожилая семейная пара прожила вместе 

60 лет. И вот муж уже на смертном одре 

говорит жене: Я должен кое в чем тебе 

признаться. Каждый раз, когда мы с тобой 

обедали вместе, я всегда отдавал тебе 

хлебный мякиш, потому что знаю, как 

ты его любишь. Но на самом деле я сам 

очень люблю хлебный мякиш. Поэтому 

сегодня можно я его съем? Старушка со 

слезами отвечает: «Почему ты мне рань-

ше никогда не говорил, что ты любишь 

на самом деле? Я думала, что ты любишь 

корочку, поэтому всегда ее тебе отдавала 

и ела мякиш, хотя я всегда хотела есть 

хрустящую корочку».

И главное,  
всегда разговаривайте,  
обсуждайте планы  
совместно, согласовывайте  
свои позиции 
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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 

основного механизма профилактики сиротства.
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Біз мамандық алу үшін университеттерде 
оқимыз, біліктілікті арттыру үшін курстарға ба-
рамыз, тәжірибе алу үшін жұмыс істейміз. 
Тек осыдан кейін ғана кәсіпқой маман деп ата-
лып, мансабымызды қалыптастыра немесе өз 
бизнесімізді аша аламыз. Оған қоса, өміріміздің 
неке және отбасын құру тәрізді маңызды бөлігі 
дайындықтан басталуы тиіс. Отбасын кенеттен, 
қызуқанды ғашықтық эмоцияларында немесе 
жасың келді деген қоғамдық пікірдің қысымымен 
құрудың 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 өту қажет бүкіл өмір бойына созылатын 
процесс. Ал жұбайыңыз – сіз өзіңіздің ең үлкен 
бөлігін бірге өткізетін адам. Міне, сондықтан біз 
сізге лайықты серік табу үшін кеңінен таралған 
қателіктерге жол бермеуге және өзіңіздің ма-
хаббатыңызды бүкіл өмір бойына алып өтуге 
көмектесетін кеңестермен және ұсыныстармен 
бөліскіміз келеді.

Неке біздің өміріміздегі 
өзге де маңызды заттар 
тәрізді, белгілі бір 
дайындықты талап етеді. 

АЛҒЫСӨЗ

бөлігін бірге өткізетін адам. Міне, сондықтан біз 
сізге лайықты серік табу үшін кеңінен таралған 
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Төмендегі ең кеңінен таралған себептер:
• Жаныңда біреудің болғаны.

• Ол маған қамқор болады: ас дайындайды, кір 

жуады, үйде жайлы жағдай жасайды және таза-

лықты қарайтын болады.

• Маған мейірімділік және төсек қатынасын 

ұсынатын болады.

• Менің балаларымның анасы болады.

• Ол мен қамқорлық жасайтын, мені мақтаныш 

ететін, таң қалатын, эмоциялық қолдау біл-

діретін әйел, әрқашан менің жағымда болады.

• Мен өзімді жақсы көретін және күтіп отыратын 

үйге қайтқым келеді.

• Бұл менің мәртебемді өзгертеді, мен қайдағы 

бір бала емеспін, мен еркекпін. 

Мұның барлығы жақсы себептер. Алайда – тек 

өзім, МАҒАН некенің не беретіндігі жайында ғана. 

Ал, шынымен жақсы отбасы адамның некені – бұл 

жай әдемі үйлену тойы және отбасылы адам мәр-

тебесі еместігін түсінгенде ғана пайда болады. 

Сонымен қатар бұл – жауапкершілік және өзге-

лерге қамқор болуға дайындық.

Жалпы жігіттердің неге
үйленгілері келеді? 

ӨЗІҢНЕН 

баста

54

Егер сенің үйленгің келсе,

 ең алдымен ойланатын 

нәрсе, сіздің бұл некеге 

өзіңізбен бірге нені алып 

келе алатыныңыз? 

Сен жұмысқа тұрған 

жағдайда, сені көптеген өзге 

үміткерлердің арасынан 

таңдау үшін бағалы 

қызметкер болу қажет 

екендігін білетін боларсың. 

Сен отбасын құрғың 

келгенде де, сол принцип 

жұмыс істейді.



Жауапкершілік ал

Өзіңнің орныңды тап

6

Көптеген халықтардың салтында жас жігіт отбасын құрудың 

алдында, сынақтан өтуі және арыстанды өлтіруі қажет. Бұл еркек-

тердің қатарына өткізу ғұрпы, жігіттің еркек болғанын, өзінің әйелі 

мен отбасы үшін жауапкершілік алуға дайын екендігін көрсетеді.

Бұл принцип бүгінгі таңда да әділ. Әйелге барып және оған өзіңмен 

өмір жолын бөлісуді ұсынудың алдында, бұл жолды табу қажет. Өзіңнің 

КІМ екеніңді, НЕНІ және НЕ ҮШІН қалайтыныңды айқын түсіну қажет. 

Көбі әйелден өзінің еркектігінің дәлелін іздегілері келеді – егер менің 

жанымда осындай қыз болса, егер ол өзгелердің арасынан мені таңда-

са, егер ол мені сүйсе және маған сүйсіне қараса – бұл менің еркек 

ретінде неге тұратынымды білдіреді. Бұл аса тайғақ жол. Алғашқы ұр-

сысқа дейін ғана. Әйел сізге еркектік абройды сыйлауға арналмаған. 

Қалыптасқан еркек өзін бағалауда ешкімнің пікіріне, қызының (әйелінің) 

да, әкесінің де, шешесінің де, достарының да пікіріне тәуелді емес. Ол 

толыққанды және өз бағасын біледі. Ол өзінің Кім екендігін және нені 

қалайтынын біледі және өзін жолдан тайдыруға мүмкіндік бермейді.

Отбасы — бұл ең алдымен ЖАУАПКЕРШІЛІК. Сен оны ала аласың 

ба? Бойдақ өмірден бас тартуға дайынсың ба? Өзге адаммен бірге 

тұру, оның мүдделерімен санасуға дайынсың ба? Өздеріңізді, от-

басыңызды материалдық тұрғыдан қамтамасыз ету жауапкершілігін 

алуға дайынсы ба?

Отбасылық некенің алғашқы жылында ажырауының себептерінің 

бірі – өзге адаммен сыйысуға қабілетсіздік, өзінің өзгеруге дайын еместі-

гі, өзге адамның мүдделері мен қажеттіліктеріне икемдене алмау. Отба-

сында мәмілеге келу, кіикілжіңдерді шешу, кешірім сұрау және кешіре 

білу, ең алдымен өзге адам туралы ойлау аса маңызды. Алайда көптеген 

жігіттер үйленген адамның мәртебесі мен өзінің бойдақ өмірін жалға-

стыруды үйлестіруге тырысады, ал бұл жұмыс істемейді. Шаруа оның 

жай ғана өзінің әдеттерін өзгертуі және үйге ертерек қайтып келуінде 

емес. Енді мен жалғыз емеспін, біздің командада екеуміз және мен аға 

серіктеспін деп сананы өзгерту маңызды. 

Егер сен өз тағдырыңды әдемі, адал, ақылды, 

сүйетін әйелмен қосқың келсе, алдымен  

оған лайықты болу қажет. Өз арманыңы-

на қанша пайыз сәйкес келетініңді шынайы 

бағала? 60? Онда сен оған не үшін қажетсің? 

100% лайық бол! Ол өзінің өмірін мәңгі бай-

ланыстырғысы келетін – табысты, жауапты, 

мықты бол. Өзіңе қандай қасиеттердің жет-

пейтінін анықта және өзіңді жетілдір. Қажетті 

оқудан өт, жұмысыңды ауыстыр, пайдалы 

іс тап, жақсы кітаптар оқы, өзіңе жағымды 

ықпал ететін адамдармен аралас. Жалпы, 

өзіңнің  

ең таңдаулы нұсқаң бол. 

ТАҒЫ ДА: бір-бірлерін іздейтін екі жарты 

туралы ескі аңызға сенбе. Иә, бұл өмірде 

сенің маңдайыңа жазғаны бар, алайда сен 

оған «шала адам» емес, тұтас ақыл тоқтатқан 

тұлға ретінде қажетсің. Бақытты неке –  

бұл екі жарасымды толыққанды тұлғалардың 

одағы. Сондықтан алдымен өзіңді тап,  

ал сосын саған лайықты серігің де табылады!

Лайық бол
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Мәртебе, материалдық жағдай, туысқандардың 

қысымы немесе жалғыз қалу қорқынышы сияқты 

барлық өзге мақсаттар өзіңді табысқа жеткізбейді. 

Отбасы бақыты не ұзаққа созылмайды, не ешқан-

дай қуаныш әкелмейтін болады. Онсыз да күрделі 

өмірде сәтсіз некемен өзіңізге қосымша қиын-

шылықтар тудырудың қажеті қанша?

Бұған тест-драйв тәрізді, ұнамаса – ажырасып ке-

темін деп қарама. Керісінше, үйленуді бүкіл өмірге 

арналған іс-шара ретінде қарастыр. Сондықтан 

лайықты қыз ізде. Өзіңнің өміріңді осы адаммен, 

өміріңнің соңына дейін байланыстыратының, 

сенің балаларың өсетін отбасын құратындығың 

туралы өзіңе айқын есеп беру маңызды.

Қалай болғанда да некеге  
тұрудың жалғыз мақсаты – 
өзінің қалаулысымен бірге 
бақытты болу

Болашақ жарыңды таңдау – 
өмірлік таңдауларыңның ең 
маңыздысы екенін есіңнен 
шығарма

ДҰРЫС 
таңда
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1. Оны жақынырақ білу. Ол не туралы айтады? Бо-
лашаққа қандай мақсаттары мен жоспарлары бар? 
Адамдарда нені бағалайды? Отбасылық өмірді 
қалай елестетеді? Сен бұл сұрақтардың жауабын 
білгенге дейін, салмақты жоспарларды құру қажет 
емес. Ақыл таразысына салынған шешім қабылда, 
бұл асығыстық танытатын сұрақ емес.

2. Оның болмысын, көзқарастарын және құн-
дылықтарын білу үшін, онымен ұзақ уақыт бойы, 
кем дегенде бір жыл бірге уақыт өткізу қажет.

3. Оның отбасындағы қарым-қатынастардың 
қандай екенін, өзің оған жеңіл және шүбәсіз сіңіп 
кете алатының не алмайтыныңды, сондай-ақ сіз-
дердің қатынастарыңыз болашақта қалай қалып-
тасатынын көру.

4. Оған үйленемін бе немесе жоқ па деген 
сұрақты қоюды тоқтату. Бұл сұрақ өзінің маңы-
зын жоғалтатын сәт тууы қажет, себебі сенде 
бұл адаммен не істеу қажет екендігі туралы өзге 
нұсқа қалмайды. Өйткені бақытты неке махаб-
батсыз мүмкін емес. Көзсіз ғашықтық емес (бүгін 
кез келген жолмен, ал одан арғысын көре жатар-
мыз), бұл әйелмен бірге кез келген жағдайлардан 
өтіп, өміріңнің соңына дейін жету және оған ұқ-
сайтын балаларды өсіру тәрізді саналы ниет.

Бұл сенің адамың ба, 
жоқ па екендігін түпкілікті 
түсіну үшін: 

БІЗ ҚАЛАЙ ТАҢДАЙМЫЗ?

•  Көбі ең алдымен адамның сырт келбетіне қарайды. Сексуалды 
тартымдылық, әдемі киіне білу, өзін тиімді ұсына білу. Топқа ертіп 
баруға ұялмайтын сондай мәртебелі, «Таңдай қақтырар қыз». 
Егер менің жанымда сондай сұлу қыз болса, бұл менің де «сұлу 
жігіт» екенімді білдіреді. Осы маған маңыздылық пен мәртебелілік 
береді.

• Кейбіреулер қыздың отбасына қарайды және үйленуді әлеуметтік 
саты ретінде пайдаланады. Оның ата-анасы менің көтерілуіме, 
жоғары жалақысы бар беделді жұмысқа қолымның жетуіне 
көмектесе ме? Үйлену тойымызға машина, пәтер сыйлайды ма? 
Жас отбасыға материалдық тұрғыдан қолдау көрсетеді ме? – деп 
ойлайды.

• Қайсыбіреулер маған онымен жайлы ма, біздің бір-бірімізге де-
ген сүйіспеншілігіз бен құмарлығымыздан өзге ортақ неміз бар? 
– деп ойлайды. Маған ол адам қызық па? Ол менің дінімді, менің 
құндылықтарымды және өмірге деген көзқарастарымды түсінеді 
ме? Алғашқы махаббат өткеннен кейін, мен онымен не жайында 
сөйлесемін? Мен оны өзімнің балаларымның анасы ретінде көре 
аламын ба, мен осы адаммен қарттықты бірге қарсы алғым келеді 
ме? – дейді.

• Кейбіреулер үшін ата-аналары таңдау жасайды. Күйеу жігіт пен 
қалыңдық бір-бірлерімен үйлену тойына дейін шамалы сөйле-
седі. Әрине бұл заманауи емес, алайда статистика бойынша көп-
теген мұндай некелер де тұрақты және бақытты болып табылады. 
Себептерінің бірі – мұндай неке ғашықтықтан емес, керісінше 
қарым-қатынас құрудың және өзге адаммен тұрып үйренудің 
қажеттілігінен басталады. Егер екі адам бір-бірлеріне қамқор-
лықпен және сыйластықпен қараса, мұндай некелердің нәтиже-
сінде шынайы түпсіз махаббатқа ұласатын ғашықтықтың пайда 
болуы да жиі кездеседі. Біздің елімізде жүз жыл бұрын барлық 
некелер тура осылай қиылған. Біздің ата-бабаларымыз бақытсыз 
болды деп айтуға болмайды. 
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Заманауи әлемде еркектің табыскер және қорға-

ушы ретіндегі рөлі туралы дәстүрлі ұғымы сон-

шалықты сөзсіз емес. Таза еркектің және әйел-

дің жұмысы арасындағы шектер жоғалуда, еркек 

пен әйелдің рөлдері туралы әдеттегі түсініктер 

де жоғалуда. Әйелдерде заманауи әлемде білім 

алуға, мансап бойынша өсуге, бизнеспен айна-

лысуға арналған мүмкіндіктері анағұрлым үлкен. 

Заманауи жағдайларда әйелдердің еркектерден 

тәуелділігі төмендеуде деп айтуға болады. Ол өзі-

не-өзі қамқор бола алады, қамтамасыз ете және 

қорғай алады. Бұл отбасын құрғысын келген әрбір 

жас жігітке үлкен сынақ. Заманауи жағдайларда 

еркек әйелге не ұсына алады?

Әртүрлі халықтардың ертегілерінде, аңыздарында 

бір ғана оқиға көрсетіледі. Ханшайым тұтқында, 

оны дуалап тастаған. Ханзада көптеген кедер-

гілерден, сынақтардан өтіп ханшайымды іздеуге 

кетеді және жауызбен соғысып ханшайымды боса-

тады. Аңыздар мен ертегілер аса танымал, өйткені 

олар біздің табиғатымызға іргелі, тереңінен сіңген 

затты көрсетеді. Әрбір әйел өзінің жүрегінің түп-

кірінде өзі үшін сынақтар мен қиыншылықтардан 

өтуге дайын, өзі үшін соғысатын, оны қорғайтын 

және оған қамқор болатын еркектің табылуын ар-

мандайды.

Күйеу болу деген нені білдіреді? 
Әйелдер некеден нені күтеді?

ЖАҚСЫ 
күйеу бол
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 «Мен алдымда шўєыл тоќтаєан 

машинаның артынан соќќанд
а, 

ќатты ќорќып кеттім. Ол маши-

наның жүргізушісі атып шыєып, 

маєан ќатты айќайлай б
астады. 

Мен терезені жəне есіктерді 

жауып тастадым жəне күйеуіме 

ќоңырау шала бастадым. Ол тез 

келіп, барлы
єын да шешті. Мен 

оєан соншалыќты ризамын. Ол 

наєыз еркек!» 

Психологтың 
ќабылдауындаєы диалог:
– Күйеуім мені жаќсы кґр-

мейді.
– Сіз неге олай деп шеш-

тіңіз? Мысал келтіріңіз-
ші.

– Некеміздің алєашќы 
жылы, ол күн сайын 
жўмысынан ќоңырау ша-
латын жəне менің халімді 
білетін жəне саєындым 
деген тəрізді əртүрлі 
жаєымды сґздер айта-
тын. Енді айтпайтын 
болды.

– Сіз бўл үшін нені сезінесіз?
– Мен ол үшін енді аса 

маңызды еместігімді 
сезінемін... мен енді 
алєашќы орында емеспін. 
Мен оның жўмыста екен-
дігін түсінемін, мен оны 
алаңдатќым келмейді. 
Мен жай єана оның да-
усын естігім келеді, оның 
мен туралы кейде ойлай-
ды ма, мені есіне алады 
ма, мен ол үшін əлі де 
маңызды екендігін білгім 
келеді.

. 
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ҚАУІПСІЗДІК СЕЗІМІ

Маңыздылықты 
СЕЗІНУ

Еркектің әйелге ең бірінші сыйлай алатыны – бұл қорғалған-

дық сезімі. Ол күйеуінің АРТЫНДА. Ол мейлі бұл көшедегі бұзақы 

немесе қол қоярдың алдында заңдық шартты оқып шығу болсын, 

қандай бір қауіп төнген жағдайда, өзінің ерінің оны барлық сыртқы 

қатерлерден қорғайтынына сенімді болуы тиіс. Өзім куә боған 

жағдайды айтайын: қыз бен жігіт құшақтасып келе жатады және аяқ 

астынан үйдің бұрышынан үлкен қабаған ит жүгіріп шығады, жігіт 

түйсігі бойынша қыздың артына тығылады. Бұл жас жігіт қорғаушы-

ның тестінен өте алмады. Мұндай қатынастар ұзаққа бармайды 

деп ойлаймын.

Жігіт қызға ұсыныс жасағанда – 

бұл оған, «Егер ол мені өзге әйел-

дерден артық санаса, яғни менің 

де құным болғаны ғой» деген 

тәрізді оның әйел ретінде қанша-

лықты бағалы, тартымды екендігі 

сезімін сыйлайды. Алайда үйлену 

тойынан кейін жігіттер еркінсиді. 

Олар мансаптарымен шұғылдана-

ды, бос уақыттарында отбасынан 

қашып және үйден тыс жерде де-

малуға ұмтылады. Алғашқы жылы 

олар алғыстарын және ризалықта-

рын білдіреді, алайда уақыт өткен-

нен кейін оның қамқорлығын қа-

лыпты құбылыс ретінде қабылдай 

бастайды немесе одан да қиыны 

– талапшыл және сынағыш бола 

бастайды. Мұның барлығы әйел-

ді өзін құнсызданғандай сезіне 

бастауына алып келеді. Сонымен 

бірге ері әйелінің өзін-өзі бағала-

уы үшін жасай алатынының ең на-

шары – бұл опасыздық. Сондықтан 

егер сен үшін отбасыңның бақытты 

болуы маңызды болса, өзіңнің әй-

еліңді бағалауыңды тоқтатпа, үйде-

гі жайлы жағдай және қамқорлығы 

үшін ризалығыңды білдір, оның 

қабілеттеріне сен және оның сен 

үшін жалғыз артық жаның екеніне 

ешқашан шүбә келтірме.

Қорғалғандық 
сезімі қалай 
байқалуы мүмкін? 
Міне нағыз 
еркектерді 
кездестіру 
бақыты бұйырған, 
риза әйелдердің 
бірнеше пікірлері:

«Мен оның, ґзінің 
анасын ќан-

шалыќты жаќсы кґретінін білем
ін 

əрі оєан 
ќарсы шыєудың оєан ќа

н-

шалыќты ќиын екенін 
түсінемін. 

Алайда ол
 əрќашан анасы

 менің 

шарушылыќты ќалай ж
үргізетінімді 

немесе біздің
 баламызды ќалай 

тəрбиелейт
інімді айтып мені сынай 

бастаса, ол м
енің ортама түседі. 

Мен оның əрќашан менің жаєымда 

екенін біл
емін!»



Кґңіл бґлу
. Махаб-

бат. Жаќындыќ. 

Бўл əйелде
р үшін, 

оларды не баќы
тты, 

не баќытсыз жа-

сайтын ең маңызды 

заттар.

Қарапайым әйел, тіпті тәуелсіз әйелдің өзі де, 
өзінің ерінен, оның отбасы, яғни ол және бала-
лар үшін жауапкершілікті алғанын күтеді. Жұмыс 
істейтін және ақша табатын, отбасын материал-
дық тұрғыда қамтамасыз ететін. Бұл оның жұмыс 
істегісі келмейді және ерінің мойнына мініп алғы-
сы келеді (ондайлар да бар, алайда олар аз) деген-
ді білдірмейді. Ол жай ғана жауапкершілік пен от-
басын материалдық тұрғыдан қамтамасыз етудің 
негізгі салмағын өзінің мойнына артатынына дай-
ын емес. Өкінішке қарай, біз еркегі мұндай жауап-
кершіліктен бала тәрізді қашқақтайтын көптеген 
оқиғаларды білеміз. Кездейсоқ табыстармен өмір 
сүреді, ештеңеге ұмтылмайды, үй мен балалар-
дың барлық қамқорлықтарын әйелінің мойнына 
іліп қояды. Иә, статистиканың көрсетуі бойынша, 
біздің елімізде әйел мұндай жағдайға ұзақ уақыт 
бойына төзе алады, алайда ерте ме, кеш пе егер 
еркек жауапкершілікті алмаса, ол барлығын өзіне 
алады. Аса жайсыз жағдай. Отбасындағы мәжбүрлі 
жетекшілік әйелді өзгертеді, ол өзінің биязылығын 
жоғалтады, қатаң, талапшыл бола бастайды, ерін 
сыйламайтын болады. Бұл ең соңынан отбасы-
ның ойрандалуына алып келеді. Егер әйел бар-
лығын өзі істей алса, сен оған не үшін керексің? 
Сондықтан үйдегі басшылығыңды жоғалтып алма 
әрі номиналды ғана жетекші емес, нағыз Отбасы 
басшысы бол. Егер сен қайда баратыныңды біл-
сең және саған арқа сүйеуге болатынын білсе, 
әйел сенің артыңнан қуана-қуана ілеседі.

БАСШЫЛЫҚ
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ЖАҚЫНДЫҚ
Әрине, сен әйелдердің бізді жігіттерді ашуландыратын келесі 

сұрақтарды жиі қоятынын білесің: Сен мені сүйесің бе? Сен мені та-

стап кетпейсің бе? Ал шағым түрінде айтылған осы сұрақтар, зығыр-

даныңды қайнатады: Сен мені сүймейсің! Сенің менде шаруаң жоқ! 

Сен әрқашан өзің туралы ғана ойлайсың! Еркек не айтарын білмей 

қалады; қалайша?! Мен ол үшін барлығын істеймін, ол бағаламайды, 

байқамайды. Түсінбеушілік туындайды, кикілжің орын алады.

Іс жүзінде барлығын қаз-қалпында қабылдауға болмайды – бұл 

тек әйелдің жан айқайы ғана. Бұл сөздердің арғы жағында әйелдің 

махаббатқа, жақындыққа, эмоциялық құштарлыққа және оны жоғал-

тып алу қорқынышы тәрізді терең қажеттілігі тұр. «Мен саған біздің 

үйлену тойымызда сүйемін деп айтқанмын, егер бірдеңе өзгерсе 

айтармын» деген күлкілі әңгімені тек еркектер ғана түсінеді. Әйел-

ге өзін сүйетінін бір рет есту жеткіліксіз. Ол үшін сенің жүрегіңдегі 

негізгі орынды оның алып тұрғанын білу маңызды. Ол қажет болған 

жағдайда жұбату мен қамқорлықты алатынын білу маңызды. Ол сенің 

оны әрқашан бағалайтыныңа, әрқашан жанында болатыныңа және 

қанша жылдар өтсе де әрқашан оған сүйсіне қарайтыныңа сенімді 

болу қажет. Мұны заңдылық ретінде қабылда.



Көптеген ғасырлар бойына біздің мәдениетімізде 

рөлдер мен жауапкершіліктердің бөлінуінің жа-

зылмаған қағидалары болды: еркек – табыскер. Ол 

аң аулайды, мал бағады, ауыл шаруашылығымен 

айналысады, егер қажет болса, өзінің отбасы 

мен жерін қорғау үшін қолына қару алады. Әйел 

– үйдің ошағының сақтаушысы. Ерінің тапқан та-

бысынан ас дайындайды, үйде тәртіп пен жай-

лылықты ұстанады, бала туады және тәрбиелейді, 

барлығының қарындарының тоқ және киімдерінің 

көк екендіктерін қарайды. Бұл дәлелді және то-

лықтай әділ болды. Соңғы жүз жылда жағдай ай-

тарлықтай өзгерді. Әйелдері  жұмыс істемейтін, 

тек отбасымен және үй шаруасымен айналысатын 

отбасы өте аз. Көптеген әйелдер еркектермен бір-

дей күніне 8 сағат, аптасына бес күн жұмыс істей-

ді. Сонымен қатар егер ері табыс табу бойынша 

жауапкершілікті әйелімен бөліссе, еркегінің де үй 

шаруашылығында және балалардың қамын ойла-

уда, оған көмектескені және көбірек араласқаны 

әділ болатын еді. Әйелің демалып алуы және өзіне 

күтім жасауы үшін, балаларды бір-екі сағатқа алып 

және олармен қыдырып қайтудың еш әбестігі жоқ. 

Немесе оған үй жинауға, ыдыс-яқ жууға көмек-

тесуге, кейде өзіңіздің сүйікті әйеліңіз үшін тамақ 

жасауға болады.

ҮЙ ЖҰМЫСТАРЫНА АРАЛАСУ

ЖҰМЫС 
жəне отбасы
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Сенің өзіңнің әйеліңмен қарым-қа-
тынастарың олар үшін рөлдік мо-
дель болады. Олар отбасында өзін 
қалай алып жүруді тура сенен, сенің 
сөздеріңнен емес, сенің қылықта-
рыңнан көреді. Егер сен жұбайыңа 
қамқор болсаң, ұлың мықты және 
қайырымды болуды үйренеді, ал қы-
зың өзімшіл тиранмен ешқашан бай-
ланыспайды. Сен өзіңнің балаларға, 
тіпті, бұл туралы ойламағанда да 
ықпал ететініңді біліп қой. Сондықтан 
дұрыс бейнелер қалыптастыр, тәр-
биеге қатысты жақсы кітаптар оқы, 
бала өсірген үлкен еркектермен әң-
гімелес және кеңестер сұра. Ал ең 
бастысы – жай ғана өзіңнің балала-
рыңның бар екендігіне қуан. 

Сонмыен  
балалардың үйде 
сенен нені көруі аса 
маңызды
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БАЛАЛАР ТӘРБИЕСІНЕ АРАЛАСУ

Аналары өзінің балаларына бере ал-

майтын заттар болады. Әкесінің қатысуын-

сыз, онымен жақын сенімді қарым-қа-

тынассыз ұлдан нағыз еркекті, ал қыздан 

– толыққанды әйелді тәрбиелеп шығару 

мүмкін емес. Тек әкесі бірлескен еркек-

тердің шаруаларында, сенімді еркектердің 

әңгімелерінде ғана ұлына азаматтық 

түсінігін бере алады, құндылықтарды оның 

бойына сіңіре алады, біртұтас мінездің қа-

лыпастыруға көмектесе алады. Әлжуаз ер-

кектердің және дәстүрлі емес сексуалдық 

бағдарды таңдаушы еркектердің санының 

ұлғаюы – әкесіздіктің тікелей салдары. Ал 

қыздың тәрбиесіне келетін болсақ, егер 

қыз әкесінің тарапынан еркектің назарын 

алмаса, одан таңдану және қолдау сөз-

дерін естімесе, оның қамқорлығы мен 

пейілін көрмесе, бұл оның жүрегінде үл-

кен орны толмас бос кеңістікті қалыпта-

стырады. Ол өзіне деген сенімсіздіктен 

зардап шегетін болады, өзін бағаламайтын 

еркектерге жолығатын болады, өйткені ол 

мұның не екенін білмейді.

Бақытты, табысты балаларды тәрбие-

леуде әкенің рөлі аса маңызды. Үйде бала-

лар пайда болғанда «өзін шеттетуге» жол 

беруге болмайды. Оларды суға түсіруден, 

тамақтандырудан, олардың аңғал сұрақта-

рына жауап беруден қорықпа. Бұл сенімен 

өмір бойы бірге болатын қуаныш.



Көбіне ата-аналарға олардың «ұлдарының» не-

месе «сүйікті қыздарының» үйленгені/күйеуге шыққа-

ны және ата-аналарының отбасын тастап кеткендері 

қиынға соғады. Барлық ата-ана есейген балаларын 

эмоционалдық тұрғыда жіберуге дайын емес және жас 

отбасыны бақылауда ұстағылар келеді, өйткені олар 

тәжірибелі және ақылдырақ, ұзақ ғұмыр кешкен. Оларға 

кешірімді бол, олардың тек сендер үшін ғана жүректері 

ауырады және өздерінің қателіктерін қайталамағанда-

рыңды қалайды. Олардың тұрақты бақылауының, кеңе-

стерінің және құнды нұсқауларының түбірі осында.

Әрине, ата-аналардың араласуы саған да сал-

мақ түсіреді және жас жұбайыңа тіпті артық. Некенің 

алғашқы жылы өздігінен күйзеліс болып табылады – 

бір-бірлеріңе үйренісулерің, ері/әйелі рөлін қабылда-

уларың, отбасылық қағидаларды қалыптастыруларың, 

сөзсіз орын алатын кикілжіңдерді шешіп үйренулерің 

қажет. Ал ата-ананың араласуы мұны одан әрі қиын-

датады. Әсіресе, әртүрлі жағдаяттарға байланысты, не 

қыздың немесе жігіттің ата-аналарымен бірге тұруға 

мәжбүр жас отбасыларға қиынға соғады.

Сен жаңа отбасының басшысы ретінде не істей 

аласың? Ең алдымен, ата-анаңнан бөлек тұру үшін бар-

лық мүмкіндікті қарастыр. Бұл олармен араласудан не-

месе оларға қамқор болудан бас тартуды білдірмейді. 

Туысқандармен, әсіресе 
ата-анамен қатынас, 
көбіне жас отбасылардағы 
кикілжіңдердің себебі болады.  

ТУЫСҚАНДАРМЕН 

ќатынас
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Алайда сенде де әйеліңде 

де келесілер болуы тиіс:

• өз аумақтарың

• өз бюджеттерің

• өз тоңазытқыштарың

• ас үйде бір бәйбіше



2
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Шынайы өмірдегі шекараны  
қалыптастырудың мысалдары:

Оны жалғыз өзі, күйеуінсіз тәрбиелеген және эмоциялық 
жағынан қызына байланған әйеліңіздің анасы, есейген қызының әр-
бір күні қоңырау шалғанын және есеп бергенін, олар күйеуімен әрбір 
демалыста оның үйіне қонуға келгендерін талап еткен, ал демалысқа 
анасынсыз екеуінің ғана баруы туралы әңгіме де болмайды, ол рен-
жіп қалатын және мұндайды кешірмейтін еді. Бұған қосымша анасы, 
қызының таңдауын әлі де соңына дейін қолдамайтын және оның күй-
еуін әрқашан сынап отырады. Біртіндеп бұл жас отбасын бұза баста-
ды. Әйелге бар күшін жинап және жұмсақ, алайда сенімді түрде ана-
сымен сөйлесуге және шекараны белгілеуге тура келді. Ол анасынан 
енді өздерінің оның үйіне апта сайын келе алмайтындықтарын, оның 
орнына айына 1-2 рет келетіндіктерін, сондай-ақ осы жолы дема-
лысқа екеуінің баратындықтарын және анасынан ортақ әңгімеден 
оның күйеуін сынау мен мінеуді алып тастауын өтінді. Алғашқыда 
анасы қызына ренжіді, алайда біртіндеп жас отбасының шекарасын 
қабылдады және күйеу баласына сыйластық таныта бастады.

2. Күйеуі баласын күйеусіз тәрбиелеп отырған өзінің үлкен әп-
кесіне материалдық тұрғыда көмектесіп тұрды. Бұл ретте көмектің 
көлемінің үлкендігі соншалықты, әпкесі жұмыс істемеді және тіпті 
жұмысқа шығу туралы ойламады да және арамтамақ тұрмыс көрді. 
Ол бауырының көмектескенін – азық-түлікке супермаркетке апарға-
нын, оның баласын балабақшаға тасығанын талап етті. Ол егер өзінің 
балаларына бір нәрсе алса, өзінің жиеніне де сондай сыйлық әпе-
руге мәжбүр болды, өйткені әпкесі ренжіп қалатын еді. Жігіттің бар 
уақыты, күші және ақшасы бөтен жанұяға кетіп жатты және бұл оның 
өзінің отбасын бұзып жатты. Оған шешім қабылдауға және қаржылық 
көмекті және өзінің әпкесінің өміріне араласуын біртіндеп қысқар-
туға тура келді. Бұл тек проблеманы шешіп қана қойған жоқ, сон-
дай-ақ әпкесінің ең соңында жұмыс табуына, күйеуге тиюіне және 
бауырының көмегіне тәуелді болуын тоқтатуына алып келді.
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Алайда тіпті ата-анадан бөлек тұру сені 

өзіңнің отбасылық шекараларыңды белгілеудің 

және әйеліңді сенің туысқандарыңның арала-

суынан қорғаудың қажеттілігінен босатпайды. 

Шекараның бұзылуының мысалы: анаңыздың 

ескертпестен немесе сендер жоқ кезде өзінің 

кілтімен, сендердің үйлеріңе «тексеруге» ке-

луі, ал сосын сендер әйелің екеуің нені дұрыс 

істемейтіндерің туралы дау шығаруы. Бұған жол 

бермеу үшін, өзіңнің туысқандарыңнан, сендер-

ге келетін уақыттарын келісулерін және ескер-

тулерін сұра. Әйеліңді негізсіз сыннан қорға. 

Кейде ата-аналар жас отбасыға қаржылай 

қолдау көрсетеді, алайда ақшаны бақылау құра-

лы ретінде пайдаланулары ықтимал, яғни, ақ-

шаның өтемі ретінде, сендердің өздерінің қа-

лауларымен жүргендеріңді талап етеді. Егер бұл 

жағдай орын алса, мұндай көмектен сыпайы бас 

тартқан жөн.

Осылай, егер сіз туысқандарыңыздың 

өзіңіздің отбасыңызға жағымсыз ықпалдарымен 

жолығатын болсаңыз, мұны бірге отырып талқы-

лау, мысалы, ол өзінің анасынан сирек келуін 

өтінгенде және сен ата-анаңа пәтер тапқанда-

рыңды және көшетіндеріңді айтқаныңда про-

блеманы шешудің нұсқаларын табу және дауыл 

кезінде бір-бірлеріңе қолдау көрсету аса маңы-

зды. Өзіңнің әйеліңмен бір команда екеніңді 

ұмытпа және соңына дейін онымен қоршаудың 

бір жағында бол.



Біз қайда тұратын боламыз? Кім ақша та-
батын болады? Әйел жұмыс істемейді, 
бала бағумен және үй шаруашылығымен 
айналысатын болады деген болжам бар 
ма?

Біз балаларымыздың қашан және қанша 
болғанын қалаймыз? Егер біз баланы де-
реу қаламасақ, онда сақтанудың қандай 
жолын таңдаймыз? Біз балаларымызды 
қалай тәрбиелейтін боламыз?

Біздің еркек пен әйелдің рөлдері туралы 
түсінігіміз қандай, кім және не үшін жауап 
береді?

Біз өзіміздің ата-аналарымызбен қа-
рым-қатынастарымызды қалайша құра-
тын боламыз?

Біз демалысымызды қалай өткіземіз?

Ақшаны қалай жұмсайтын боламыз?

Міне үйлену тойына  
дейін шешіп алу қажет  
бірнеше сәт:

ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ

Егер сен шынымен де өзіңнің екінші жартыңды тауып және 
оны жылдар бойына сүйгің келсе, негізгі мәселелерді некеге дейін 
анықтап алған аса маңызды.

Біріншіден, танысу және онымен кездесіп жүру барысында, өз-
деріңнің бір-бірлеріңе сәйкес келетіндеріңді не келмейтіндеріңді 
түсіну маңызды. Сендердің құндылықтарың, қызығушылықтарың, діни 
сенімдерің сәйкес келеді ме? Сендер бір-бірлеріңе тұлғалық тип 
бойынша үйлесесіңдер ме? Мысалы, холерик типіндегі қос жұбай-
дың бірге болулары екіталай. Егер мұндай орын алса, бұл әрқайсы-
сының зор тұлғалық есейгендіктерін және түсінісуге дайындықтарын 
көрсетеді.

Одан әрі, маңызды базалық сұрақтарға деген өздеріңнің көзқа-
растарыңды басынан бастап шешіп, өздеріңнің ұстанымдарыңды ай-
қындап алу және келісімге келу қажет.

Осындай алдын ала сіздердің өзара ұстанымдарыңызды келі-
су бойынша жұмыс, орындалмаған дәмелерден келетін жағымсыз 
түңілуді айтарлықтай кемітеді, келіспеушіліктерді төмендетеді және 
кикілжіңдердің санын қысқартады, ал кездесіп жүрген кезеңінде, сол 
адаммен некеге тұру қателігінен сақтап қалуы да ықтимал.

Практикум 
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БАҚЫТТЫ НЕКЕНІҢ ҚҰПИЯЛАРЫ

Қорытынды: бақытты отбасын құру үшін,  
алдымен өзіңіздің жаныңызға жақын адамды т 
ап та онымен бір команда болуды тоқтатпа. 
Бір-бірлеріңізбен өздеріңіздің қалауларыңызбен, 
армандарыңызбен, ниеттеріңізбен бөлісіңіздер. 
Ортақ жоспар құрыңыздар, бірлесе отырып 
нәтижелерге жетіңіздер. 
Қуаныңыздар. Сүйіңіздер. 
Биікке ұмтылыңыздар. 
Жақсы балаларды тәрбиелеңіздер  
және оларды да соған үйретіңіздер. 

Отбасылық өмірлеріңіз бақытты болсын,  
достар!

«Қарт отбасылық жұп бірге 60 жыл өмір 

сүріпті. Содан, ері өлер алдында әйеліне 

айтады дейді: «Мен саған бір нәрсені 

мойындауым керек. Біз әр жолы бірге түскі 

ас ішкенде, мен саған нанның ортасын 

бердім, өйткені мен сенің оны қалай жақ-

сы көретініңді білемін. Негізінен мен өзім 

де нанның ортасын қатты жақсы көремін. 

Сондықтан бүгін оны өзім жесем болады 

ма?» Әжей көзіне жас үйіріліп жауап бер-

ген екен: «Неге бұған дейін өзіңнің жақсы 

көретініңде маған айтпадың? Мен сені 

сыртындағы қыртысын жақсы көреді деп 

ойладым, сондықтан оны саған беріп, өзім 

нанның ортасын жедім, алайда әрқашан 

нанның қыртысын жегім келген еді» деген 

ескі әңгімедегідей болып қалмауы керек.

Ең бастысы, әрқашан  
әңгімелесіңіздер,  
жоспарларыңызды  
бірлесе талқылаңыздар,  
өздеріңіздің ұстанымдарыңыды 
келісіңіздер.  
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