15 lat małżeństwa i ani
jednej
sprzeczki.
Czy
to
możliwe?
[aktualizacja]

Kiedy na własnym ślubie słyszysz kazanie o napaści ZSRR na
Polskę 17 września 1939 roku, to zaczynasz podejrzewać, że
ksiądz mówi do ciebie szyfrem: „stary, przygotuj się na długą
i wyczerpującą wojnę z kobietą, która siedzi obok ciebie”.
A tymczasem…

Rady faceta dla facetów
Tymczasem nie było tak źle i chyba wiem, dlaczego.
Oto 6 trików, które pomogą Ci przetrwać pierwsze kilkanaście
lat po ślubie.
Wiem, wiem…
„Triki” i „przetrwać” to nie są zbyt fortunne słowa w
odniesieniu do tak poważnej sprawy, jaką jest małżeństwo.

1) Życie dzienne / życie nocne
Traktuj żonę tak, jakbyś chciał, żeby w przyszłości ktoś
traktował twoją córkę.
Tę samą córkę, którą teraz nosisz na rękach i świata poza nią
nie widzisz.

2) Gniew
Jest takie przysłowie: Niech nad waszym gniewem nigdy nie
zachodzi słońce.
I tyle w tym temacie.
To po prostu działa.

3) Jej dobro
Niech dobro żony będzie dla ciebie największym priorytetem.
Za każdym razem.

4) Dobro dzieci
Najlepsza rzeczą, jaką możesz zrobić dla waszych dzieci, to
być jak najlepszym mężem dla ich matki.
A skoro jesteśmy już przy tym temacie.
Czy wiesz, skąd tak naprawdę biorą się dzieci?
Sprawdź tutaj.

5) Doceniaj skarb, który masz
Nie wzdychaj za trawą u sąsiada, bo ona wcale nie jest
bardziej zielona niż u ciebie.
Jeśli nie wierzysz, zapytaj go o to.
W przypływie szczerości przyzna ci się, że co prawda nigdy ci
tego nie mówił, ale od lat zazdrości ci pięknie utrzymanej
murawy.

6) Módl się za swoją żonę
Módl się o jej szczęście i o to, żebyś był dla niej dobrym
mężem.
Zobowiązanie się do bycia z kimś do końca życia to zadanie co
najmniej trudne, dlatego nie krępuj się prosić Góry o
wsparcie.

15 lat bez sprzeczki.
rozwiązanie zagadki

Czy

to

Rozwiązanie całej zagadki znajdziesz TUTAJ.

możliwe?

Oto

