ægteskab og grænser
ISBN:

9788772479231

Sprog:

Dansk

Forfatter:

Dr. henry Cloud

Forlag:

Scandinavia

Kategori:

Sundhed

Udgivet:

7. december 2011

ægteskab og grænser.pdf
ægteskab og grænser.epub

Løs problemerne, før de opstår! Absolut en bog du må læse, enten du er nygift eller allerede har vundet sølv
eller guld! Den er skrevet af Henry Cloud og John Townsend, forfattere til Hvor går grænsen & Børn og
grænser. De har begge har en Ph.D. i psykologi. De fleste af os har intet større ønske, end at vi må opleve
kærlighed, hengivenhed og intimitet hele livet sammen med den person, vi skal dele det med. Ægteskabet er
en af Guds største gaver, så det er umagen værd at arbejde på det. Ægteskab og grænser handler om at fremme
kærligheden, dyrke den, udvikle den og reparere den, når det er nødvendigt, ved at skabe et miljø, hvor der er
frihed og ansvarlighed. Når to mennesker har frihed til at være uenige, har de også frihed til at elske. Uden
denne frihed, dør kærligheden. Men når to mennesker tager ansvar for at gøre, hvad der er bedst for deres
ægteskab, stortrives kærligheden. Bogen giver praktisk information, eksempler, skemaer og forslag, som kan
hjælpe dig med at sætte de nødvendige grænser i dit ægteskab og undgå og/eller løse mange konflikter.
Grænser hjælper os til at afgøre, hvem der er ansvarlig for hvad. Når jeg ved, hvor grænserne er i vores
forhold, ved jeg også, hvem der ejer ting som følelser, holdninger og adfærd.
Og hvis der er et problem med en af dem, ved jeg også, hvis problem det er.
Et forhold som ægteskabet kræver, at hver partner har en klar bevidsthed om, at han eller hun ejer sig selv og
tager ansvar for sig selv. Grænser er ikke noget, man sætter for en anden person, det handler om selvkontrol,
om én selv, den eneste person, man kan bestemme over. Om at definere sig selv, om at identificere bjælken i

vores eget øje (Mt.7,5). Uddrag af boganmeldelse af Alice Larsen
Ja og jeg stortrives med singlelivet. Agerskov, Søren: Lillebæltsbroen og rejsen. Mindst en tredjedel af alle
voksne burde have et. 1975-17. – : Lidt om Vardes gamle rådhus. Læs programmet her. DK modtager med
tak kritik og. TAX. DK informerer om skat og afgift på et fagligt juridisk grundlag TAX. 1968-125. Ja og
jeg stortrives med singlelivet.
DK er uafhængig af skattemyndighederne TAX. 1975-17.
1914-35 FAMILIE OG LÆRER Asger Oluf Jørgensen blev født den 3. november 2017. Læs programmet
her.

