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кратък наръчник



Романтичните филми и голяма част от
песните посветени на любовта

оставят впечатлението, че успехът в
брака е до голяма степен въпрос на

късмет и ако съдбата е добра към вас
и ви срещне с "правилния" човек, то

тогава щастието ще е неизбежно.
 

Истината е, че чрез своите действия
човек кове съдбата си. Бог е създал
така нещата, че ние жънем каквото

сме посели. 
 

Нека тази кратка книжка послужи за
вдъхновение и насърчение, че всеки

от нас има какво да направи, за да
намери щастие в любовта. 

Увод



Тя отделя време за себе си. Може да е час, 30
минути или дори 10 минути... Щастливата
съпруга отива на фризьор, чете любима

книга или просто слага на ръцете си
омекотяващ крем... В зависимост от периода,
в който е, това, което прави за да си почива е

различно, но присъства в ежедневието й.

Тайна 1



Тя не е с критичното отношение.
Дори съпругът й да направи нещо напълно
погрешно, щастливата съпруга не дава воля
на гнева си и не го критикува. Вместо това

мисли как най-лесно да се излезе от
объркалата се ситуация или търси начин

следващия път да му помогне да се справи
по-добре.

 

Тайна 2



Тя води семеен бюджет.
Една от най-честите причини за разделите са

финансовите проблеми. Решението не
винаги са още пари. Семейният бюджет

помага партньорите да се съгласят за това в
кой момент кое е важно да се купи, също

показва къде могат да се направят
оптимизации.

 
 

Тайна 3



Тя окуражава мъжа си.
Лесно е да се концентрираме върху

негативните страни на човек и да приемем
за даденост качествата му. Щастливата

съпруга целенасочено и редовно окуражава
качества в мъжа си, за които е искрено

благодарна!
 
 

Тайна 4



Тя споделя!
Съпрузите би трябвало да са най-близките

хора. Споделянето изгражда близостта,
заздравява взаимоотношението. Щастливата

съпруга споделя с мъжа си нещата, които
искрено я вълнуват. Разбира се, обръща

внимание на това моментът да е подходящ -
времето за споделяне е когато не бързат за

никъде и около тях обстановката е спокойна.
 
 

Тайна 5



Тя инициира поводи за интимност.
Не чака просто спонтанност, а планира, така

че да има специално време с мъжа си.
Понякога трябва да пренареди доста други

ангажименти, така че никой от двамата да не
се чувства претоварен.

 
 

Тайна 6



Тя умее да готви...
Щастливата съпруга приготвя любимите

ястия за своя любим.
Казват, че любовта на мъжа минава през

стомаха. Със сигурност това едва ли е
достатъчно, но едно вкусно ястие,

приготвено специално за него, му дава още
един повод за усмивки.

 
 
 
 
 

Тайна 7



Тя не се оплаква от мъжа си пред приятели,
родители, роднини или който и да било.

Ако все пак има сериозен проблем с мъжа
си, тя търси съвет относно ситуацията, но
без да накърнява достойнството на своя

любим.
 

Тайна 8



Тя има добри съветници.
Това не са приятелки, които не са женени

или имат неразрешени проблеми в
собствените си семейства, защото качествен

съвет може да даде някой с добър опит. 
 

Също, тя не води разговори на темата за
брака с други мъже. Реалността е, че ние все

пак сме си хора и нищо чудно такива
разговори да дадат тласък към афера.

Щастливата съпруга знае това.
 

Тя предпочита най-вече съветите двама към
двама, в които друга семейна двойка може

да сподели опита си.
 
 

Тайна 9



Тя не се сравнява.
Съседите й са ходили на хубава почивка, 
 нейна приятелка е получила 101 рози за
рожденния си ден от съпруга си и качила

снимка с тях в социалните мрежи, а
колежката й разказва как само мъжът й

готви вкъщи. Щастливата съпруга знае, че
всяка двойка е различна и не се състезава с

останалите. Тя се радва се на това, което
има, защото знае колко много хора мечтаят

за живот като нейния.
 

Тайна 10



Тя казва ясно какво иска.
Щастливата съпруга не очаква мъжът й да

предусеща желанията й или да знае мислите
й. Тя не си служи с намеци и знае, че

недомлъвките биха донесли недоразумения.
 
 

Тайна 11



Тя умее да мълчи.
Щастливата съпруга знае, че не всяка мисъл,

която пресече ума й трябва да бъде
изказвана и не всеки детайл от всеки въпрос

е необходимо да бъде обсъждан. Тя има и
добра преценка за ситуацията и знае кога
думите й носят насърчение и кога просто
отегчение. Знае кога биха внесли яснота и

кога биха донесли просто ненужно
напрежение.

 
 

Тайна 12



Тя не очаква бракът й да я направи
щастлива.

Най-голямата тайна е, че преди да се омъжи
щастливата съпруга е била отново щастлива.

Тя и тогава и сега поема отговорност за
очакванията си, за емоциите си, за

желанията си, за провалите си и вместо да се
оплаква от съдбата, обстоятелствата или

мъжа си, прави най-доброто, което зависи от
нея.

 
 

Тайна 13



Намери още полезни ресурси на:
emanuila.com

Благодарим, че достигна до последната
страница!


