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ПОГЛАВЈЕ 1: 

ТРИТЕ НАЈВАЖНИ ПРАШАЊА ВО 
СЕКОЈДНЕВНИОТ ЖИВОТ 

Уметноста на етикецијата навистина се сведува на тоа да 
бидете внимателни кон другите луѓе на кои наидувате во вашиот 
секојдневен живот. Сите имаме наклоност да го асоцираме 
„соодветното однесување“ со формални општествени настани - 
но вистинската етикеција подразбира да се однесуваме со почит 
и со внимателност кон другите во секоја прилика, од присуство 
на некоја вечерна забава од високото општество, до едноставна 
прошетка околу нашиот дом. 
Всушност, секојдневниот живот е местото каде мажите, 

повеќе од каде било, се наклонети да наидат на неволја. Кога 750-
те жени што се оѕваа на нашата неодамнешна Post Survey анкета 
дојдоа до прашањето „Кои се најнепријатните нешта што ги 
прават мажите во нивните секојдневни животи?“, слушнавме 
мноштво од разноразни одговори. 
Еве едно резиме на трите главни области коишто нашите 

женски испитаници ги идентификуваа како нивни најгорливи 
прашања, кога станува збор за мажите и за нивното секојдневно 
однесување: 

Манирите се значајни 
Отворање врати. Спуштање долу на даската од тоалетна 

школка. Доаѓање на време. Воздржување од плукање. Симнува-
ње на шапката од глава кога се влегува внатре. Кажување 
„Молам“ и „Благодарам.“ Правење обид да бидеме дискретни и 
тивки кога си го дуваме носот. Овие и други финеси, на многу 
мажи може да им изгледаат како ситни работи, но еве ја 
вистината: сѐ е значајно. Кога не ги употребувате манирите што 
луѓето ги очекуваат - на пример, да не отворите врата на некоја 
жена - тоа едноставно не е знак дека сте неуки; тоа покажува 
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недостиг на внимателност. Тоа е она што им пречи на жените во 
врска со мажите што немаат манири. 
Ова нѐ враќа назад кон суштинскиот насочувачки принцип од 

оваа книга: Добрите манири немаат врска со едноставното 
„следење на правилата.“ Тоа што е значајно е причината што 
лежи во основата на посакуваното однесување. Етикецијата е да 
се биде внимателен и чесен кон другите. Манирите се значајни, 
бидејќи суштината на манирите е да се покажува почит кон друга 
личност. Ние ја држиме вратата за некоја жена да влезе пред нас 
не затоа што постои правило кое вели дека би требало да го 
сториме тоа, туку затоа што тоа е чин на љубезност и начин што 
придонесува жената којашто е со нас да се чувствува дека е 
посебна. Кога дејствувате на ваков начин, таа ќе го знае тоа, ќе 
го цени и ќе биде благодарна. Ако ја држите вратата само затоа 
што „такво е правилото“, таа веднаш ќе го забележи тоа. 

Помагањето е многу значајно 
Еве едноставна техника за да разбесните некоја жена: однесе-

те ги садовите до мијалникот - и потоа едноставно оставете ги 
таму. Како што кажа една од нашит испитанички: „Ако можеш 
да ги однесеш до мијалникот, зошто не можеш да издвоиш време 
за да ги ставиш во машината за миење садови???“ 
Според анкетата на Post Survey, кога станува збор за помага-

ње во и околу куќата, современиот маж сѐ уште е далеку од 
идеален. Ако мажите помагаат во домот, тоа придонесува тие да 
се рангираат повисоко во категоријата „пријатни нешта што 
мажите ги прават во своите секојдневни животи“ повеќе од што 
било друго. Овие мажи претставуваат образец за сите нас: тие ги 
мијат садовите, тие работат работи во домаќинството - без некој 
да им го побара тоа. Тие ги прават „машките“ работи, како миење 
на автомобилот, косење на тревникот, фрлање на ѓубрето - но 
тие, исто така, помагаат при чистењето на куќата и ги перат 
алиштата, и зад себе не оставаат неред што некој друг подоцна 
треба да го среди. Тие ја чистат работната масичка и ги ставаат 
настрана работите што ги поправаат, пред да го јадат сендвичот 
кој штотуку го направиле. Тие ѝ купуваат цвеќиња без особена 
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причина, или ѝ се јавуваат на работа само за да прашаат што 
прави. Тие ѝ даваат комплименти, спонтано. Тие ја држат за рака. 
Овие момци се навистина добри. 
Зошто жените толку многу го ценат ова? Како што откри 

нашето истражување, жените го доживуваат помагањето како 
нешто повеќе од тоа мажите да ги прават нивните „задолженија“ 
или да покажат малку љубезност. Тука станува збор за добро-
волно преземање одговорност и за споделување на товарот. 

Невнимателноста и непочитувањето одат рака под 
рака 

Зјапање во друга жена. Неприлагодување во разговор со 
жена. Необраќање внимание на нивните мислења. Прекинување. 
Непретставување. Едноставно, нивно целосно игнорирање. 
Истражувањето Post Survey откри дека жените не ги гледаат 
овие однесувања како неучтивост или невнимателност - за жени-
те, тие се темелен недостиг на лична почит. 
Да бидеме искрени, повеќето мажи коишто се однесуваат 

„невнимателно“ и „без почит“ не го прават тоа намерно. Мажите 
редовно се губат во своите мисли и одат во далечни места во 
своите умови, без дури и да сфатат дека патувањето започнало, 
или без да ги земат предвид последиците. Токму тогаш тие 
запаѓаат во неволја. 
Земете го предвид гледањето во некоја друга привлечна жена, 

со која случајно ви се вкрстиле патиштата. Признавам, ова го 
правам несвесно. Но, кога моите очи прекинуваат да гледаат кон 
мојата сопруга, а моето внимание се поместува токму во мигот 
кога таа кажува нешто важно, таа го доживува ова како моја 
невнимателност кон неа. И таа е во право - моето внимание 
заталкало. Секогаш кога некој маж „ги исклучува“ своите мисли 
или се препушта на умствено патување, тој ризикува да изгледа 
невнимателен и, дополнително, ризикува да изгледа како да нема 
почит. 
Ако говорам лично за мене, ме плаши кога ќе го видам тоа 

што штотуку сум го напишал, бидејќи во тој опис гледам еден 
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дел од мене и, за жал, тоа не е добриот дел. Колку долго помина-
ло откако наутро сум ги наместил креветите? Зошто јас не ги 
измив сите садови од синоќешната вечера, кои беа собрани на 
куп во мијалникот? Сепак, таа ја подготви вечерата. Најмалку 
што можев да сторам е да расчистам по вечерата. И не можам да 
се сетам кога последен пат сум ѝ купил цвеќиња на мојата 
сопруга. Наместо тоа, во супермаркетот слушнав, и ми беше жал 
поради тоа, дека таа избирала цвеќиња и самата за себе си ги 
купувала. Ете тоа се нарекува неукост! 
Па сега, јас не сум целосно лош. Секое утро, јас ги мијам 

садовите кои сѐ уште се наоѓаат во мијалникот. Имам запомнето 
дека треба да ја спуштам надолу даската од тоалетната школка. 
А секое утро правам кафе и ѝ го носам на мојата сопруга, која 
лежи во постелата. Всушност, нашето истражување наведува на 
мисла дека последнонаведеното добро дело може да биде 
единственото „мало нешто“ во кое американските мажи најмно-
гу се истакнуваат: зачудувачки е колку многу мажи наутро им 
носат кафе или чај на личностите што им значат во животот. 
Еве го крајниот заклучок: мажите во извесен дел од времето 

постапуваат правилно, но тие во основа не вложуваат доволно 
напор за навистина да размислат како нивните дејствија ќе 
влијаат на луѓето околу нив. А токму во тоа навистина е сушти-
ната на добрата етикеција: размислување за тоа кое би било 
внимателно, почитувачко однесување, а потоа и да се стори тоа. 
Со размислувањето за нашето однесување, ние го претвораме 
секое дејствување во свесен избор. Колку повеќе практикуваме 
да ги правиме тие избори, толку почесто ќе правиме добри 
избори - и толку подобри ќе бидат нашите и животите на нашите 
сакани. 
А токму тоа ја прави етикецијата вредна за вложениот напор 

и труд. 
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ПОГЛАВЈЕ 2: 

ДВЕ СОБИ ШТО МОЖАТ ДА ГО ПОДОБРАТ 
ИЛИ ДА ГО ВЛОШАТ ЖИВОТОТ ВО ВАШИОТ 

ДОМ 

Се сеќавате ли на денот кога сте се преселиле во првото место 
во кое сте живееле сами? Вие сте биле кралот на вашиот замок: 
никому не сте полагале сметка, немало никој со кој би ги 
поделиле работите. Вие сте можеле да ги гледате телевизиските 
програми што сте сакале да ги гледате, да ја јадете храната што 
сте сакале да ја јадете, и да чистите или да не чистите. Каков 
прекрасен распоред на нештата! 
Тоа, исто така, е мошне привремена состојба на работите. 

Еден ден - порано одошто можеле да замислат - повеќето мажи 
се будат и „дознаваат“ дека се во брак, или дека живеат со некого 
што им значи, или со цимер. А секогаш кога просторот за живе-
ење се споделува, неизбежно се јавуваат разлики во мислењата 
околу употребата на тие простори. А ако не им се пристапи 
промислено, тие разлики можат да се претворат во конфликти. 
За среќа, сложеноста на промислената домашна етикеција 

може значително да се поедностави, ако вашата куќа ја доживе-
ете како серија на дискретни простори - секој од нив со свој 
сопствен збир на начела. Секогаш имајте ги предвид тие клучни 
начела, и животот во домот ќе ви биде блажено мирен и спокоен. 
Во нашето Post Survey истражување, ние прашавме кои заедн-

ички простории имаат најголем потенцијал да предизвикаат 
конфликти. Две соби беа на врвот од списокот: кујната и купати-
лото. Ајде да ги разгледаме, една по една: 

Чиста кујна, топло срце 
Кога од жените побаравме да ја посочат водечката причина за 

конфликт во кујната, тие речиси едногласно кажаа: мажите не 
го завршуваат својот дел од работите, кога станува збор за 
чистење, посебно по нередот што го направиле. 
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Признавам дека јас, во овој поглед, бев „првообвинет“. Во 
саботните попладниња имав обичај да ја „излудувам“ мојата 
сопруга: ќе отидев во кујната, и оттаму ќе ги земев сите состојки 
за вкусниот Дагвуд сендвич. Проблемот беше што, откако ќе го 
направев сендвичот, сакав да го јадам каде што ќе ми текнеше. 
Јас ќе седнев на кујнската маса или, уште полошо, ќе ја однесев 
мојата креација во дневната соба за да гледам некаква спортска 
програма на телевизија и да грицкам. 
По неколку минути, мојата сопруга ќе дојдеше до мене и 

неизбежно ќе ми го поставеше истото прашање: Зошто јас не 
можам да го исчистам нередот што сум го направил, пред да го 
јадам мојот сендвич? 
Одговорот за мене беше очигледен. „По сета таа работа за да 

го направам сендвичот, јас сакам да го изедам сега“, рационално 
ќе ѝ укажев. 

„А што се случува со нередот во кујната?“ 
Ах, тоа. „Ќе го средам во текот на полувремето, или така 

некако“, ќе промрморев, и со чувство на вина продолжував 
лакомо да го јадам мојот сендвич. 
Во моите интервјуа и говори во врска со етикецијата, јас 

прилично многу зборувам за тоа како искреноста е интегрална 
компонента во градењето меѓусебни односи. Осврнувајќи се на 
овие случки, сфатив дека коефициентот на мојата искреност е 
на најниско ниво. Мојата жена, постојано и постојано, гледаше 
како состојките за сендвичот остануваат на масичката. Таа 
знаеше (а, длабоко во себе, знаев и јас) дека јас само се залажу-
вам себеси. Никогаш немаше да се вратам назад за да го расчис-
там нередот и, наместо тоа, на крај таа ќе го расчистеше. 
Тогаш, една сабота, доживеав пресвртен момент. Можеби 

горенаведената сцена се повтори премногу пати, или можеби 
спортскиот настан на неделата не беше многу привлечен - но, 
поради некоја причина, додека правев сендвич на вообичаениот 
начин (колку што е можно побргу, за да можам да седнам пред 
телевизорот пред започнувањето на натпреварот), сеќавањето на 
зборовите на мојата сопруга некако продреа во мојот ум, кој 
беше преокупиран со храна и со фудбал. На моја сопствена зачу-
деност, јас, всушност, излегов од мојот „колосек“ и ги вратив на 
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место сите состојки за сендвичот, пред да започнам да го 
јадам. 
Би сакал да можам да ви кажам што точно го поттикна ова 

откровение. Сѐ што знам е дека задоволството на мојата сопруга 
од моето новопронајдено чувство за одговорност, беше и остана 
опипливо - а нашиот живот, внатре и надвор од кујната, се подоб-
ри поради тоа. 
Се разбира, мојот сендвич е метафора за сите значајни актив-

ности што се случуваат во кујната. Кујната навистина е душата 
на домот. Тоа е местото каде што се подготвуваат оброците за 
семејството, и каде што често и се јадат. Тоа е просторијата за 
која е потребна најголема соработка, за да биде чиста и функцио-
нална. 
За мојата сопруга и за мене, клучот за хармонијата во кујната 

е јасната поделба на работите. Кога ние се обидуваме да готвиме 
заедно, на пример, се чини дека не можеме да одбегнеме да 
налетаме еден на друг. Се разбира, и двајцата сме генијалци за 
подготовка на пилешки естрагон, и ниту еден од нас не може да 
поднесе да гледа како другиот прави што било што е под нивото 
на перфектноста. Откако разговаравме за проблемот, изнајдовме 
компромис: во зависност од вечерта и од менито, еден од нас 
готви, а другиот расчистува. Резултат: хармонија. 
Кога станува збор за вашиот дел од должностите во кујната, 

постојат три едноставни начела: 
1. Постојано расчистувајте го кој било голем неред што 

се натрупува. Ова се однесува на расчистувањето по јадење, но 
и на сите ситнурии што, едноставно, се натрупуваат во текот на 
денот: пошта, чизми, шапки, мантили, ракавици, намирници, 
крпи, и сандали. Брачниот партнер, личноста што ви значи, или 
цимерот којшто е оставен сам да се справува со ова, сигурно се 
чувствува како митолошкиот Сизиф, осуден вечно да турка 
голем камен кон врвот од еден рид, само за да види како каменот 
повторно се тркала долу. Ако делите простор со некој цимер, 
Сизиф нема долго да остане ваш цимер, ако тој или таа треба да 
го средува вашиот неред. 

2. Преземете лична одговорност за вашиот сопствен 
неред. Кога правите нешто во кое е вклучена храна или кои било 
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други кујнски намирници - како мојот Дагвуд сендвич - 
расчистете што е можно побргу. 

 
3. Завршете ги целосно сите работи во кујната. Во однос 

на работите во кујната, мажите често мислат дека „половина леб 
е подобро од ниеден леб.“ Јас сум виновен колку и наредниот 
маж: Попрво би ги оставил штотуку измиените садови од вечера-
та да се цедат, одошто да ги избришам и да ги ставам настрана. 
Оваа „половина леб“ философија е таа што особено ги излудува 
жените (ако не верувате во тоа, прашајте ја вашата сопруга или 
девојка). Не е доволно да ги донесете намирниците од автомоби-
лот и да ги оставите на масичката, или да ги исплакнете садовите, 
а потоа да ги натрупате за да бидат измиени „подоцна.“ Еднаш 
кога сте започнале со некоја работа, завршете ја. 
 

 
Направете спалната соба да биде „безбедна зона“ 

 
Интересно, додека другите соби се чини дека изобилуваат со спорни 
прашања, многу од нашите испитаници ги опишаа своите спални 
соби како „безбедна зона“ - место во кое тие и нивните брачни 
партнери свесно се согласуваат да ги стават аргументите настрана. 
Наместо тоа, таа е резервирана како простор во кој тие можат да 
споделуваат интимност, да бидат заедно, и да бидат безбедни во 
своето заедништво. 
 
„За среќа, ние тука немаме проблеми“, напиша еден испитаник. 
„Ние и двајцата го почитуваме просторот на другиот и обично 
уживаме да поминуваме време во оваа соба.“ 
 
„Никогаш не расправајте се во спалната соба“, додаде друг. „Тоа го 
разводнува сексот.“ Трет испитаник кажа: „Во спалната соба нема 
проблеми. Таа како да е безгрижно засолниште и ние го почитуваме 
тоа.“ 
 
Ми се допаѓа тој концепт - почит за просторот, и почит еден кон 
друг внатре во просторот. Се разбира, спалната соба не е целосно 
имуна од спорни прашања. `Рчењето, земањето поголем дел од 
заедничката прекривка, како и недоволната лична хигиена, во 
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анкетите на Post Survey редовно се појавуваат како однесувања што 
можат да доведат до конфликт во спалната соба. Меѓутоа, еден 
негативен пропуст сепак го држи врвот: оставање на валканите 
алишта наоколу во собата. Значи, запомнете, за да ја одржите 
хармонијата во вашата спална соба, ставете ги валканите алишта 
таму каде што им е местото - во корпата за валкани алишта. Уште 
подобро, научете како да ракувате со машината за перење, или 
однесете ги алиштата во сервис за перење алишта. Нејзината 
благодарност ќе биде безгранична. 

 

Битката за купатилото 
Купатилото е местото каде што сите ние навистина сакаме да 

уживаме во приватноста и да ни биде удобно. Во еден идеален 
свет, секој би имал купатило што би било негово и само негово. 
Меѓутоа, во реалноста, повеќето од нас го делат купатилото со 
некој што им е значаен во животот, а можеби и со други членови 
на семејството или со цимери. Оваа испреплетеност на личниот 
простор е местото каде што започнуваат неволјите. 
За мажите, најважната работа што треба да ја сфатат е дека 

жените се наклонети да имаат мошне одреден став во врска со 
купатилото. Ова води кон една голема вистина, која мажите 
треба да ја прифатат: купатилото е нејзино подрачје. Вие, 
мажот, во основа, сте посетител. Ако не ми верувате, само 
погледнете ги „работите“ во вашето купатило. Во мојот случај, 
моите „работи“ заземаат дел од една фиока. Нејзините го 
заземаат остатокот од просторијата. 
Токму затоа, кога станува збор за однесувањето во купатил-

ото, речиси секогаш е добра идеја да се прилагодите на потребите 
и желбите на вашата партнерка. Оваа деликатна област вообича-
ено не е местото за да заземете став по некоја точка од вашето 
лично самоизразување. 
Еве ги „жешките точки“ на кои треба да внимавате во кое 

било купатило: 
Мијалникот 
Еден од проблемите при бричењето е дека тоа создава неред, 

барем ако употребувате пена за бричење и жилет. Кога се 
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оженив, бргу го сфатив следново: иако јас би можел да не се 
вознемирувам од тој неред во мијалникот, мојата сопруга не го 
дели моето гледиште. 
Како посетител во оваа просторија, вашата задача е да научи-

те како да го оставите мијалникот - како и остатокот од 
купатилото - во состојба што му одговора на сопственикот на таа 
просторија. Еден лесен начин со кој јас ја избегнувам лутината 
на мојата сопруга, е да одвојам околу една минута за да се осигу-
рам дека мијалникот по бричењето е чист и подготвен за нејзина 
употреба. Јас знам дека поради ова нема да добијам награда, 
пофалба, па дури ниту признание - јас не го правам поради тоа. 
Го правам тоа бидејќи знам дека таа не сака да оди да го користи 
мијалникот, кога тој е преполн со влакненца и пена за бричење. 
Со други зборови, со ова се покажува внимателност. 
Последен совет во врска со мијалникот: откако јас ќе се 

избричам, секогаш останува вода во и околу мијалникот. Јас се 
погрижувам да ја избришам оваа вода и да го оставам мијалникот 
сув. Зошто? Бидејќи еден ден, кога не го избришав, мојата 
сопруга влезе по мене и се навали кон мијалникот, за да може 
подобро да се погледне во огледалото додека се шминкаше. Кога 
зачекори наназад, на нејзиното бело, убаво здолниште, имаше 
една голема водена дамка. Оваа грешка ја направив само еднаш. 

Кадата/Тушот 

Кадите поттикнуваат секаков вид примамливи фантазии. 
Меурчиња; возбудливи моменти со некој што ви е значаен во 
животот или со некој за кој сонувате; стапала, нозе, раце, сите 
испреплетени меѓу себе. Звучи прилично убаво. 
Продолжете да сонувате. Не знам за распоредот во вашето 

купатило, но нашата када е долга околу 150 сантиметри. Ако 
некогаш би се обидел да влезам заедно со мојата сопруга, слави-
ната ќе остави траен „отпечаток“ на мојот грб. Милувањето во 
меурчиња оставете го за вашето патување во некоја хотелска 
соба, во која има када голема како базен. Кога станува збор за 
типична када во домот, вашите размислувања би требало да 
бидат ограничени на тоа како можете да ја одржите чиста и 
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привлечна за вашата сопруга или девојка. Се сомневам дека некој 
цимер/ка би сакал/а да го исчисти вашиот неред. 
Без оглед дали имате туш-кабина или када во која има туш, 

дали кога се туширате сте забележале дека често се случува 
водата да не истекува брзо од кадата или туш-кабината? Таа вода, 
која бавно истекува е јасен показател дека влакната и пената од 
сапунот делумно го блокираат одводниот сливник. Ова не само 
што ве принудува вас и вашиот партнер да се туширате во вода 
до глуждови, туку создава и валкан прстен околу сливникот. 
Правилната реакција е веднаш да земете тоалетна хартија и да го 
исчистите сливникот, а потоа да земете сунѓер и некое средство 
за чистење, и да направите валканиот прстен да исчезне. (Посто-
јано валканиот сливник може да биде знак дека е затната и 
решетката, што значи дека површинското чистење нема да 
помогне. Во овој случај, обидете се со некакво течно средство за 
чистење. Ако тоа не биде успешно, време е да ја земете вашата 
кутија со алати и да ја исчистите решетката, или да повикате 
водоинсталатер.) 

„Но, во најголем дел тоа е поради нејзините влакна“, докажу-
вате вие. Тоа не е важно. Едноставно исчистете го одводот. Вие 
сте биле последниот што се туширал, што значи дека тоа е ваш 
проблем, без оглед дали тоа е ваш пропуст или не. 

Даската од тоалетната школка 

Сега доаѓаме до најважното спорно прашање - даската од 
тоалетната школка. Еве го сценариото: три часот по полноќ, а 
вашиот сон бил прилично добар. Но сега сте разбудени, и 
сфаќате дека навистина треба да одите во купатилото. 
Внимателно се измолкнувате од креветот - тешко вас ако ја 

разбудите - и се упатувате кон купатилото со една мисла: да ја 
завршите работата и да се вратите назад во креветот. Проблемот 
е дека сега, во ова ниедно време, во 3 часот наутро, се соочувате 
со суштинскиот предизвик во однос на етикецијата: да ви текне 
да ја спуштите долу даската од тоалетната школка. 
Еве ги двата „престапи“ што можете да ги направите во оваа 

збунувачка состојба, подредени според нивната сериозност: 
 


