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Poślub ją i bądź gotów za nią umrzeć

Być mężczyzną, być męskim to znaczy potrafić odważnie walczyć, mieć siłę

do walki, siłę polegającą nie na atakowaniu, ale na stawianiu   oporu. Być

męskim to przede wszystkim mieć odwagę do brania na siebie ciosów, być

tarczą w obronie powierzonych sobie osób. Być mężczyzną to znaczy być

gotowym oddać życie za swoją małżonkę i za swoją rodzinę, albo za tego,

kogo ma się w opiece, a także za swoją misję poza domem. Bycie

mężczyzną nie ma natomiast nic wspólnego z powszechnym współcześnie

rozumieniem męskości: choć potencja to coś pozytywnego, prawdziwy

mężczyzna to ten, który potrafi kontrolować tę siłę, kierować nią, a nie

marnować.
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Księgarnia Izajasz poleca

Wyjdź za mąż i poddaj się

Poślubienie mężczyzny, który bez wątpienia należy do innego

"gatunku" i życie z nim, to poważne przedsięwzięcie. A

jednocześnie... cudowna przygoda.

Gdzie ci mężczyźni?

Dlaczego mężczyznę trudno zawołać na obiad? Kto w

małżeństwie powinien być ekspertem od seksu? Po co mąż ma

mówić żonie, że ją kocha? Dlaczego mężczyzna musi mieć

wszystko napisane na kartce?

Laboratorium miłości. Przed ślubem

Czym jest miłość? Co robić, by ją odnaleźć? Jak rozwijać relację,

aby stworzyć szczęśliwy związek na całe życie? Na co można

sobie pozwolić w sferze seksualnej?

5 języków miłości

Mąż i żona rzadko posługują się tym samym językiem miłości.

Zazwyczaj używamy swojego własnego języka i frustrujemy się,

gdy nasz współmałżonek nie rozumie tego, co chcemy mu

zakomunikować. Pragniemy, by okazywał nam miłość w ten sam

sposób, co my, jednocześnie wysyłając sygnały, których on/ona

nie rozumie.
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