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Wstęp

Nie jest tajemnicą, że żyjemy dla miłości i dzięki niej. Zrozumienie 

jej istoty jest kluczem do szczęścia, o które przecież tak zaciekle  

wszyscy zabiegamy. A czym jest szczęście w związku? To, co dziś na-

zywamy partnerstwem, jest w istocie harmonią i poczuciem, że każdy  

z partnerów zna swoje obowiązki i prawa. Uczucie pełni nie jest 

możliwe bez zawarcia umowy między partnerami, że będą mądrze 

wykorzystywać swoje zasoby. Dążenie do takiego porządku, który 

daje poczucie spełnienia w miłości, opiera się więc na świadomej 

odpowiedzialności za drugą stronę. Ta zaś wynika z naszych na-

turalnych predyspozycji. Aby uzyskać spełnienie, strony muszą się 

uzupełniać. Na szczęście naturalnie zostaliśmy obdarowani cechami 

i zasobami, które pozwolą nam tę pełnię uzyskać bez poczucia po-

święcania się dla drugiej strony. Odnalezienie swojego powołania  

i dobre wykorzystanie go nie ma nic wspólnego z uczuciem straty 

czy wzięcia na barki przytłaczającej odpowiedzialności. 

Oddajemy w Twoje ręce niedzisiejszy poradnik budowania  

związków starający się przypomnieć, jakie przepisy na szczęśliwe 

małżeństwo miewali nasi dziadkowie, być może i nasi rodzice.  

W dość postępowych czasach łatwo się zgubić, warto więc spoj-BEZPŁ
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rzeć na to, jak starano się tworzyć szczęśliwe związki jeszcze nie tak 

dawno temu. Zapewne w tych niedzisiejszych z dzisiejszego punktu 

widzenia poradach znajdziesz swoją receptę na udane małżeństwo.

W pierwszych dwóch rozdziałach zawarliśmy wiedzę na temat kobiet 

i mężczyzn. Aby stworzyć szczęśliwy związek, kobieta musi przede 

wszystkim uświadomić sobie, czego oczekuje od życia i od mężczy-

zny, na co może sobie pozwolić, a czego nigdy nie przezwycięży. 

Musi także zrozumieć, czego w naturalny sposób będzie od niej i od 

życia potrzebował mężczyzna. W trzecim rozdziale podpowiadamy, 

jak wykorzystać tę wiedzę w praktyce, aby znając oczekiwania swo-

je i drugiej strony, wykonać odpowiednią pracę oraz zbudować silną 

i stabilną relację na całe życie, wszak związki wymagają nieustannej 

pracy obu stron.
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