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WPROWADZENIE.

SAMA MIŁOŚĆ TO ZA MAŁO.

Możliwe, że pamiętasz piosenkę Beatlesów: All you need is love [Wszystko,

czego potrzeba to miłość]. Zupełnie nie zgadzam się z tym stwierdzeniem.

Obecnie pięć na dziesięć małżeństw kończy się rozwodem, ponieważ miłość

to za mało. Oczywiście, miłość jest bardzo ważna, zwłaszcza dla żony, ale

pomijamy potrzebę szacunku dla męża. Książka ta traktuje o tym, jak żona

może wypełnić swoją potrzebę bycia kochaną, dając swojemu mężowi to,

czego on potrzebuje - szacunek. Oto historia pewnej pary, która samą porę

odkryła przesłanie Miłości i Szacunku: Mój mąż i ja braliśmy udział w

konferencji o "Miłość i szacunek w małżeństwie". Kilka dni wcześniej znów

przeżyliśmy kryzys i zdecydowaliśmy, że mamy dość i chcemy zakończyć

nasze małżeństwo. Oboje byliśmy zranieni, smutni, źli i przygnębieni.

Nawiasem mówiąc, oboje jesteśmy wierzący, a ja pracuję w obsłudze

pewnego kościoła. Wcześniej spotykaliśmy się z doradcą małżeńskim i

mogę szczerze powiedzieć, że to Wasza konferencja nie tylko uratowała

nasze małżeństwo, ale też dała nam więcej informacji i nauczyła strategii, o

jakich nie wiedzieliśmy po spotkaniach z doradcą. Zdecydowaliśmy się

podjąć ostatnią próbę, ale mój mąż tak naprawdę nie wierzył w jej

powodzenie i niewiele brakowało, a nie wziąłby udziału w konferencji.

Prawdy, które Bóg przed nami odkrył, są zarówno proste jak i doniosłe...To

one rozpoczęły proces uzdrawiania i zrewolucjonizowały nasze małżeństwo.

Gdybyśmy tylko mieli te informacje 30 lat temu, to moglibyśmy oszczędzić

sobie wielu bólów i rozczarowań.. Pozwólcie mi tylko powiedzieć, że tamtej

soboty spędziliśmy w swoim towarzystwie najwspanialsze popołudnie i

wieczór od lat. Czuliśmy się, jakbyśmy znów mieli po 20 lat i byli zakochani.

Emerson, mogę Ci szczerze powiedzieć, że nigdy sobie nie uświadamiałam,

jak ważny był szacunek do mojego męża. Co owa kobieta i jej mąż usłyszeli

na konferencji? Co zrewolucjonizowało ich małżeństwo? Co spowodowało,

że dwoje ludzi, gotowych na rozwód w piątek, następnego dnia zakochuje

się jak para kochanków? Ta książka stanowi zapis tego, co usłyszała tamta

para. Ich świadectwo to tylko jeden z tysięcy listów, notek i ustnych

opowieści, jakie otrzymałem i które dowodzą, co może się stać, kiedy mąż i
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żona zmieniają nastawienie do swojego małżeństwa. Czy chcesz pokoju?

Czy chcesz być blisko swojego małżonka? Czy chcesz zrozumienia? Czy

chcesz doświadczyć małżeństwa takiego, jakie ono powinno być? Wypróbuj

Miłość i Szacunek! Ta książka jest dla każdego: dla ludzi w kryzysie

małżeńskim, dla małżonków pragnących rozwodu, dla mężów i żon, których

obecne małżeństwo jest już drugim, dla osób chcących pozostać w

szczęśliwym małżeństwie, dla małżonków żyjących w związku z osobami

niewierzącymi, dla rozwodników, chcących uleczyć rany, dla samotnych żon,

dla zastraszonych mężów, dla małżonków zaplątanych w romans, dla ofiar

romansów, dla zaręczonych par, dla księży i doradców poszukujących

odpowiednich materiałów. Wiem, że obiecuję wiele, i nie odważyłbym się na

to, gdybym nie wierzył, że to, o czym zamierzam Wam opowiedzieć,

naprawdę działa. Poniżej znajdziecie następne przykłady na to, jak zmieniły

się małżeństwa, gdy żony i mężowie odkryli przesłanie Miłości i Szacunku i

wprowadzili je do codziennego życia: Minął rok od konferencji o Miłości i

Szacunku. Było to najbardziej potężne przesłanie dotyczące małżeństwa,

jakie ja i mój mąż kiedykolwiek słyszeliśmy. Ciągle powracamy do zasad,

jakich nauczyliśmy się podczas tamtego wyjątkowego weekendu. Siedzimy

razem na kanapie i stosujemy poznane strategie. Daje nam to olbrzymią

radość - postępowanie zgodnie z wolą Boga i obserwacja, jak On nas

błogosławi. Kilka dni temu zdecydowałam się powiedzieć mojemu mężowi,

że go szanuję. Dziwnie było wypowiadać te słowa, ale udało się i reakcja

była niesamowita! Zapytał mnie, dlaczego go szanuję. Wymieniłam kilka

powodów i zauważyłam widoczną zmianę w nim. Smutno mi, że jestem

zamężna od 22 lat i dopiero teraz zrozumiałam przesłanie Szacunku.

Napisałam mojemu mężowi dwa listy o tym, dlaczego go szanuję. Jestem

zdumiona, jak to zmieniło jego sposób odnoszenia się do mnie. Przez lata

modliłam się, żeby mój mąż kochał mnie i mówił do mnie językiem miłości. A

kiedy ja zaczęłam mówić jego językiem, on odpowiedział tym, czego ja

chciałam.  Powyższe listy są typowe - otrzymuję ich mnóstwo co tydzień, a

może nawet codziennie, od osób, które nabrały mądrości, kiedy zrozumiały

jeden kluczowy werset Pisma Świętego, który stanowi podstawę tej książki.

Żaden mąż nie odczuje ciepłych uczuć, kiedy uważa, że jego żona nie

docenia go jako człowieka. Paradoksalnie, najgłębsza potrzeba żony -

miłości - jest osłabiana przez brak szacunku dla męża. Zrozumcie jednak,

proszę, że nie daję Wam gotowej recepty. Czasami entuzjazm, jaki
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małżonkowie odczuwają po naszej konferencji słabnie po kilku dniach lub

tygodniach, a oni znowu poddają się tym samym starym problemom -

Błędnemu Kręgowi. Radzę wszystkim parom, które uczą się o sile Miłości i

Szacunku, by przeprowadziły sześciotygodniowy test. W tym czasie mogą

określić jak daleko zaszli oraz ile im jeszcze brakuje. Podróż do dobrego,

satysfakcjonującego małżeństwa nigdy się nie kończy, ale podczas trzech

dekad udzielania rad małżeńskich odkryłem coś, co może zmienić,

wzmocnić lub poprawić każde małżeństwo. Nazywam to Połączeniem

Miłości i Szacunku, a moja żona, Sarah i ja, propagujemy tę ideę wzdłuż i

wszerz Ameryki. Dostrzegamy Boga w tym wyjątkowym połączeniu istot,

jakim jest małżeństwo. Widzimy to, kiedy pracujemy nad naszym własnym

małżeństwem, dostrzegając Boże błogosławieństwo, kiedy stosujemy

Połączenie Miłości i Szacunku w naszych kontaktach. Jeśli Ty i Twój partner

poćwiczycie Połączenie Miłości i Szacunku, potencjał dla poprawy Waszego

małżeństwa stanie się nieograniczony. Pewna żona napisała: Chce

powiedzieć, że UDAŁO MI SIĘ! Bóg wynagrodził mnie objawieniem potęgi

doceniania mojego męża...To objawienie...zmieniło wszystko w moim

małżeństwie - moje podejście, moje reakcje, mój związek z Bogiem oraz

mojego męża. To był ten brakujący element.  Faktycznie - dla wielu par to

szacunek jest tym brakującym puzzlem. Kontynuuj czytanie, a wyjaśnię Ci o

co mi chodzi.
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Księgarnia Izajasz poleca

Miłość i szacunek w rodzinie

Dr Eggerichs wierzy, że Bóg zawarł w Piśmie Świętym dokładną

instrukcję   dotyczącą tego, jak mądrze wychowywać dzieci.

Dzieląc się swoimi   osobistymi doświadczeniami, autor Miłości i

szacunku w rodzinie przybliża nam te biblijne zasady i zachęca,

byśmy nie wahali się wprowadzać we własnych domach nowych

rozwiązań wychowawczych.

Warto być ojcem

Fascynująca książka o roli męża i ojca w rodzinie. O radości z

bycia ojcem, ale także o odpowiedzialności, władzy i służbie.

Warto naprawić małżeństwo

Naprawdę chcesz naprawić swoje małżeństwo? Zacznij od teraz!

Ta książka pomoże Ci znaleźć przyczynę problemu a potem

powie jak z nim zwyciężyć.

Konferencje Jacka Pulikowskiego

Zbiór materiałów pochodzących ze strony

www.jacek-pulikowski.izajasz.pl i dostępnych tam do pobrania za

darmo.

Nie jest to oficjalna płyta. Po prostu wszystkie konferencje mp3,

wywiady, artykuły itp. nagrywane są na zwykłą płytę DVD.
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