Studio DR, sp. z o.o.
sklep.ccm.pl
Malinka 65D/2
43-460 Wisła
tel. 33 855 36 21

Dane aktualne na dzień: 11-07-2020 17:08

Link do produktu: https://ccm.pl/charles-r-swindoll-12-rodzicielstwo-wedlug-biblii-cd-mp3-p-779.html

Charles R. Swindoll - 12 Rodzicielstwo według Biblii
(CD-MP3)
Cena

15,00 zł

Dostępność

Dostępny

Stan magazynowy

19 szt.

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

MP3D 0012

Opis produktu
Pełnia Życia - Seria 12 - Rodzicielstwo według Biblii - format MP3 w jakości 128 kbps
Jeśli rodzicielstwo to zaszczyt, to dlaczego czasami czujemy się jak skazani na Sybir?
Niemowlęce kolki, przedszkolne wypadki, nastoletnie fochy, problemy dorosłych dzieci... Nie, rodzicielska przygoda nie jest dla
mięczaków. Gdzie szukać sprzymierzeńców? U kogo znaleźć sprawdzoną radę?
Biblia oferuje ponadczasowe rady na temat wychowania. Jeśli z uwagą wczytamy się w kontekst fragmentów na temat
rodzicielstwa, wyłowimy uniwersalne zasady i połączymy to ze zdroworozsądkową, przetestowaną w realiach życia mądrością
doświadczonego rodzica, otrzymamy solidne wyposażenie na drogę.
To wszystko można znaleźć w serii dwunastu wykładów Chucka Swindolla, poruszającej - w oparciu o przesłanie Biblii kluczowe aspekty sztuki wychowania dzieci.
Odkryj na nowo, że rodzicielstwo to... zaszczyt... żmudna praca i... dobra zabawa!
Polski lektor - Zygmunt Karel
Zawartość CD:
1. Odkryj swoje dziecko. A przy okazji - siebie
2. Co siedzi w twoim dziecku?
3. Pozbądź się niszczącego dziedzictwa
4. Zerwij z grzechami przodków
5. Temperament temperowany z miłością
6. Rozkoszuj się swoim dzieckiem
7. Daj dziecku skarb: cudowne wspomnienia
8. Kiedy rodzicom przestaje być do śmiechu
9. Konflikt z własnym dzieckiem: jak wyjść na prostą?
10. Napominanie w duchu miłości
11. Wskazówki dla rodziców dorosłych dzieci
12. Powrót marnotrawnego rodzica
Charles R. Swindoll
Znany amerykański biblista, teolog i mówca, Charles (Chuck) Swindoll, jak mało kto potrafi zainteresować przesłaniem
Pisma Świętego.
Umiejętnie dementuje nieporozumienia i mity, łączy rozległą wiedzę z lekkością przekazu i poczuciem humoru, rzuca
światło na trudne kwestie, wydobywa z Biblii praktyczne wskazania, dotyczące dużych i małych
problemów współczesnego człowieka. Ze swadą i precyzją porusza w swoich wykładach takie kwestie jak: finanse,
rodzina, relacje z dziećmi, integralność w życiu zawodowym, stres, równowaga psychiczna, rozwój osobowości,
walka z przeciętnością i złymi nawykami, skuteczne przywództwo, problemy zachodniej cywilizacji, duchowy
wymiar życia, więź z Bogiem.
Wykłady Chucka Swindolla tłumaczone są na wiele języków i emitowane przez setki radiostacji na całym świecie. W
samych Stanach Zjednoczonych można je usłyszeć w ponad 1500 ogólnokrajowych i lokalnych stacjach radiowych. Nadawane
są również w języku hiszpańskim i portugalskim (Ameryka Południowa), arabskim (Afryka Północna), niemieckim, rosyjskim,
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rumuńskim, chińskim oraz indonezyjskim, a od roku 2011 także po polsku.
Fundacja IFL-Polska: rzetelnie o Biblii, praktycznie o życiowych wyzwaniach
www.iflpolska.pl
www.facebook.com/IFLPolska

Rok wydania: Maj 2016
Nośnik: CD-MP3
Gatunek: Wykład
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