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Ægteskab og grænser Henry Cloud Hent PDF 'Ægteskab og Grænser' hjælper jer til at forstå de vanskelige
ting i jeres ægteskab og til at løse problemerne, før de opstår. Absolut en bog du må læse, hvad enten du er
nygift eller allerede har vundet sølv eller guld. Bogen er skrevet af psykologerne Cloud og Townsend, der
også har skrevet bøgerne 'Hvor Går Grænsen' og Børn og Grænser'. '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. 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. 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. 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 sit eget øje (Mt.7,5).

 

'Ægteskab og Grænser' hjælper jer til at forstå de vanskelige ting i
jeres ægteskab og til at løse problemerne, før de opstår. Absolut en
bog du må læse, hvad enten du er nygift eller allerede har vundet

sølv eller guld. Bogen er skrevet af psykologerne Cloud og
Townsend, der også har skrevet bøgerne 'Hvor Går Grænsen' og
Børn og Grænser'. '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. 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. 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. 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 sit eget øje (Mt.7,5).
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