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A házasság emberi alapjai (kommunikáció)
Az iskolában mindenre megtanítanak minket, de ki tanít meg minket jó házasságot élni? A
legtöbb fiatal előtt alig-alig van pozitív példa, a legtöbb fiatallal még soha senki nem beszélgetett e házasság
emberi alapjairól. A témát mindössze egy idétlen biológiai megközelítésben kapjuk meg, annak a látszatát
keltve, hogy a jó házasság egyetlen ismérve a jó szex.
Ezek az esték, melyből az egyik a projekt része volt arra keresünk megoldást, hogy miként valósítható mega
holtomiglan-holtodiglan boldogság. Azt is látni kell, hogy egy direkt módon erről szóló meghívás nem feltétlenül sikeres. Különösen a vőlegények érzik feszélyezve magukat. Ezért a hangulat oldása érdekében egy
kötetlen vacsorának álcázva beszélgettünk az alábbi témákról.
Az a nézet - hogy semmi sem könnyebb, mint szeretni - mindmáig az uralkodó felfogás, bármilyen nyomasztóan nyilvánvaló is az ellenkezője. Aligha van még egy tevékenység, még egy vállalkozás, amely olyan vérmes reményekkel és
kilátásokkal indul és mégis rendre olyan kudarcot vall, mint a szeretet. Ha bármely más tevékenységgel ez volna a
helyzet, az emberek mohón igyekeznének kideríteni a kudarc okait és megtanulni, hogyan csinálhatnák jobban - vagy
felhagynának vele. Mivel ez utóbbi a szeretet esetében lehetetlen, a kudarcon alighanem csakis úgy lehet felülkerekedni, ha megvizsgáljuk az okait, és elkezdjük tanulmányozni a szeretet jelentését.
(Erich Fromm)

A szeretet összetevői: erosz (érzelmi tényező), filia (értelmi tényező), agape (akarati tényező)
Technika: tanulható, gyakorolható, tovább fejleszthető, de idő és fáradtság és őszinteségigénye nagyon
nagy! (Az idő, amit a rózsádra fordítasz!)
1. örömszerzés:

Minek örül a másik? Min. 2 dolog, osztályozva

2. Mi zavar a másikban? (Min 2. dolog)
A jelenlévők egybehangzóan értékesnek és fontosnak tartották ezt az estét.
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