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Як не посваритися
З ЧОЛОВIКОМ у вiдпустцi
“Щороку влiтку в мене та сама
проблема. Як тiльки поїдемо з чо
ловiком у вiдпустку на вiдпочинок,
то обов’язково посваримося. Ось
i цього року в серпнi їдемо у Бол
гарiю. А я вже вся у передчуттi, що
знову сваритися почнемо ще в ав
тобусi. Мої знайомi кажуть, що у
всiх так i не варто цим перейма
тись. Життя без сварок не буває, а
вiдпочинку — i поготiв. Невже це
правда?”
Софiя Величковська, м. Житомир
За даними соцiологiв, кож
ну третю заяву на розлу
чення подружжя подають
пiсля спiльно проведеної
вiдпустки. Виглядає, що
справжнє випробування
для закоханих зовсiм не
розлука, як ми вважаємо.
Як з’ясувалося, справжне
випробування для почуттiв
— це мiнiмум 14 днiв i ночей
щохвилини поруч. Як уник
нути непорозумiнь i сварок,
як вiдпочинок зробити
незабутнiм, “Жiночому
пораднику” розказує пси
хологпрактик Олена КРИ
ВОШТА (Київ).

Головне —
спiлкування
— Панi Олено, чому люди сва
ряться на вiдпочинку?
— У повсякденному життi в нас свої
правила: на першому мiсцi робота,
потiм дiти, друга половинка i так далi.
Не вистачає часу на обговорення що
денних насущних справ, тим бiльше
на те, щоб розкритися душевно.

Ми пам’ятаємо, що треба поїсти,
одягнутися, поїхати з друзями на шаш
лик... Наш внутрiшнiй свiт залишаєть
ся тiльки нашим. I все, що в ньому є,
партнеровi невiдомо. А ми це iгно
руємо. “Круглий стiл” у сiм’ї — рiдкiсть,
на вiдмiну вiд короткочасних сварок,
у яких можна почути самi докори,
бiльше нiчого. Брак конструктиву i
компромiсу — ось проблема сучасних
сiмей. I, природно, все це в нас нако
пичується i саме у вiдпустцi може вий
ти назовнi. Тут вже немає алiбi: я вто
милася, поговоримо завтра, не буду
псувати їй настрiй; потерплю, та й
пiзно для скандалу; буду жити заради
дiтей i таке iнше. Вiдпустка — це час
коли, ти не думаєш про побут, i тодi на
поверхню спливає все, що колись
приховувалося, що ми щодня терпи
мо i придушуємо у собi. У кожного з
нас свої причини, щоб мовчати i зами
катися в собi, але провiвши 14 днiв
разом важко залишитися неупере
дженим до того, що дратує або не за
довольняє. Ми надто мало часу в по
всякденному життi проводимо разом
— якихось двi або три години на день.
Сiдаючи в потяг чи автобус, вже у
першi двi години можна вiдчути, як
над сiм’єю збираються хмари, як навiть
маленьке непорозумiння одразу спа
лахує роздратування. Тож ще до
вiдпустки треба навчитися взаємо
дiяти з партнером. Це непросто, адже
доводиться переступити через своє
его. Але цiлком можливо.
— Чи правда, що саме спiльний
вiдпочинок є тим лакмусовим па
пiрцем, що показує, якi насправдi у
пари стосунки?
— Так, спiльний вiдпочинок — це
свого роду перевiрка взаємин. I роз
цiнювати це треба як потребу зверну

ти увагу на якiсть сiмейного життя. У
вирi буденностi ми нiби захищенi вiд
зайвої чутливостi. А вiдпустка — це як
оголений дрiт. Кожен стає чутливiшим
до слiв, реакцiй, вчинкiв партнера,
яких на повсякдень не помiчає.

Чуйте бажання
кожного
— Чому конфлiкти виникають ще
до поїздки на вiдпочинок?
— Коли наближається час вiдпуст
ки, обом доводиться бiльше спiл
куватися й обговорювати рiзнi питан
ня, тому можуть частiшати конфлiкти.
Мрiї й побажання кожного, вибiр туру,
готелю, новi покупки — все це може
викликати резонанс у сiм’ї. Природ
но, якщо в родинi партнери спiлку
ються, чують одне одного, йдуть на
компромiси, то кiлькiсть непорозумiнь
зводиться до мiнiмуму. Iнодi егоїстич
на позицiя одного з подружжя, при
мiром, коли вiн хоче провести вiд
пустку в горах, а вона бiля моря, може
спровокувати навiть розлучення, i
тодi подорож стає взагалi неможли
вою. Тобто сама пiдготовка обертаєть
ся поданням заяви на розлучення.
Тож раджу усiм завжди пам’ятати, що
важливiше не те, куди їдемо, а як бу
демо спiлкуватись i як проведемо ра
зом час у вiдпустцi.
— Як правильно спланувати вiд
пустку, щоб не доходило до непоро
зумiнь?
— Звичайно, пiдготовчi заходи на
багато полегшать подорож. Бажано
в пiдготовцi до вiдпустки брати акти
вну участь обом партнерам, щоб потiм
не перекладати вiдповiдальнiсть за
“ляпсуси” на iншого. Треба зазда
легiдь спланувати маршрут, купити
квитки i т. д. Важливе також ставлен

ня кожного до форс мажорних на вiдпочинку, думаю, друзi їх не
обставин. Важливо зрозумiти: не врятують. Навпаки, така кон
ми залежимо вiд вiдпустки, а флiктна пара може вплинути на
якiсть вiдпустки залежить вiд своїх друзiв, якi до цiєї вiдпустки
нас. Якщо на вiдпочинку виник не мали гострих конфлiктiв. Ста
ли якiсь непередбаченi обстави ється так тому, що конфлiктна
ни, треба поставитися до них з пара роздiляється та шукає пiд
розумiнням i подумати, як це не тримку в друзях, часто — за ста
порозумiння розв’язати, щоб тевою ознакою. Так жiнки разом
вiдпустка вдалася. Варто зверну сердяться на своїх чоловiкiв. I,
ти увагу на очiкування кожного приїхавши додому з вiдпустки,
вiд вiдпустки, подiлитися своїми не завжди обидвi пари залиша
думками i пропозицiями. Обго ються разом, бо кожнiй потрiбен
ворити питання подарункiв i су час, щоб вiдiйти вiд емоцiй, пов’я
венiрiв, щоб не поставити одне заних з друзями, та адекватно
одного в незручне становище. оцiнити свої стосунки.
Правильне планування почина
— Чи варто пiд час вiдпустки
ється з конструктивного обгово залишати чоловiка на якийсь
рення, де важлива думка кожно час самого? Примiром, пiти на
го члена сiм’ї. Навiть дитини.
пляж, а вiн нехай пограє в бiль
— Як не нудьгувати на вiдпо ярд?
чинку?
— Слiд пам’ятати, що цiло
— Кожен з нас має своє уяв добове спiлкування може втом
лення про вiдпочинок. На
лювати i навiть дратувати.
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перебувати поруч, то потенцiйно
черзi виконувати бажання одне кiлькiсть сварок може збiльшу
одного або на короткий час ватися. Але не варто забувати
роздiлитися, а потiм подiлитися про те, що парам, якi нещодавно
враженнями. Головне, не става стали подружжям, все ж таки
ти в позу, шукати компромiси.
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— Як у вiдпустцi не пiддатися
— Чи правда, що спiльний
вiдпочинок з парою друзiв до любовнiй спокусi й не зрадити?
— Питання зради — не питан
поможе уникнути конфлiктiв?
— Навпаки, буває так, що вiд ня вiдпустки, це внутрiшня по
починок у компанiї вiдкриє зицiя людини. Зрадити можна i
справжнi, прихованi риси кожно вдома, i на роботi, i у вiдпустцi,
го. Чому? Тому що все залежить тому видiляти перiод вiдпусток як
вiд сумiсностi однiєї пари з iн зону ризику не слiд. Якщо в пари
шою. Нерiдко буває так, що одна є почуття, то навiть конфлiкт не
з пар починає конфлiктувати, а стане приводом для зради. На
iнша об’єднується i згодом ви впаки, вiдпустку слiд використо
рiшує для себе, що наступну вувати як ще одну можливiсть чу
вiдпустку вони проведуть удвох, дово провести час разом, як па
без друзiв. Але буває й iнакше. узу у вирi повсякдення для нако
Якщо в однiєї з пар все ж таки є пичення сил i енергiї, як спосiб
непорозумiння, якi розкрилися полiпшення взаємин.
Оксана МОКРIЄНКО

на замiтку

● Не берiть у вiдпустку багато речей.
● Заздалегiдь складiть план вiдпочинку.
● По приїздi не проводьте весь час разом. На годинку двi роз

ходьтесь.
● Не зациклюйтесь на спiлкуваннi одне з одним. Знайомтесь з
новими людьми, набирайтесь нових емоцiй.
● Забудьте про ревнощi.
● Сплануйте бюджет.

11
мiж нами, жiнками
“Чоловiк, крiм села
нiкуди не хоче...”
● Наталя, 37 рокiв
Якось так у нашiй родинi склалося, що най
серйознiшi сварки у нас були саме у вiдпустцi.
У буднi ж нема коли стосунки з’ясовувати.
Прийшли додому, поїли, телевiзор, комп’ю
тер, уроки в дiтей перевiрити, їсти зварити. А
на вiдпочинку хочеться всього i вiдразу. I ба
жання ж у кожного свої. Минулого року ми
дiтей залишили на моїх батькiв i удвох
вiдпочивали в Туреччинi. Мiй чоловiк одразу
по прильотi заявив, що ходити по смердючих
базарах не буде. А менi ж цiкаво було! Для
мене це справжня екзотика. Натомiсть вiн
хотiв у нiчний клуб. А менi цього не хотiлось.
Врештi нiби домовились: вiн iде зi мною на ба
зар, а я погоджуюсь пiти у нiчний клуб. Пiшли
на базар, а вiн почав щосекунди виказувати
своє невдоволення. Врештi у мене зiпсувся
настрiй, i вже я не хотiла нiякого базару. Так
би нiчого i не запам’ятала з вiдпустки, крiм
сварок, якби не познайомилася з двома
жiнками, якi й склали менi компанiю i на пляжi,
i на шопiнгу.

● Галина, 32 роки
Минулого року в нас з чоловiком вiдпустки
збiглися, але ми нiкуди не поїхали. Були вдо
ма. Парадокс, та ми зовсiм не вiдпочили, на
впаки, втомилися, найбiльше — одне вiд од
ного. Хоча в нас чудовi взаємини, ми постiйно
сварилися. Двадцять чотири години на добу
в чотирьох стiнах — справжнє випробовуван
ня! Не раджу нiкому. Тож цього року вирiшили:
поїдемо будь куди, тiльки б не сидiти вдома.

● Свiтлана, 45 рокiв
Мiй чоловiк любить проводити вiдпустку у
селi. I тривалий час я покiрно з тим годилась.
Повiтря, природа, рiчка, свiжа городина, ри
боловля... Але подруги розповiдають, як були
у Туреччинi, Iспанiї, Чорногорiї. От i я стала
проситися: хочу на море, за кордон. А мiй бла
говiрний пручається. Я ж не поїду сама з
дiтьми. Так i сваримось вже шiсть рокiв. Цьо
го року знову їдемо у село.

● Олеся, 28 рокiв
Одного разу друг мого чоловiка дiстав
путiвки за пiвцiни у Чорногорiю. Грiх було
вiдмовлятися, i ми похали у вiдпустку з парою
друзiв. Вiдтодi чотири роки поспiль вiд
почивали тiльки так. Навiть не уявляли, як мо
гло бути iнакше. Ще задовго до вiдпустки до
мовлялись, планували маршрут, культурну
програму. Скажу щиро, тодi я зрозумiла: ком
панiя у вiдпустцi — найважливiша складова!
Що бiльше людей, то бiльше драйву, задово
лення. А кумеднi ситуацiї чого вартi! Хоча б зга
дати, як ми “забули” одного з друзiв на авто
заправцi, бо кожен думав, що вiн у машинi з
iншими. А ось цього року ми їдемо на море
вдвох iз чоловiком. Так вже вийшло. Аби не
нудьгувати, наперед усе спланували, але
менi лячно: ану ж буде нецiкаво? Ану ж поч
немо сваритись?
Оксана МОКРIЄНКО

