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W książce Jaką żoną jestem? Linda Dillow stawia przed tobą wyzwanie, by zadać samej sobie ryzykowne
pytanie:
- Co czuje mój mąż, mając mnie za żonę?
W sposób niezwykle otwarty i szczery Linda dzieli się własnymi doświadczeniami z wieloletniego stażu
małżeńskiego. Przyznaje, co było najlepszymi, a co najgorszymi rzeczami, jakie zrobiła dla swego
związku. Pomaga odkryć, jakiego małżeństwa z głębi serca pragnie dla ciebie Bóg. Przeczytaj, zastosuj, a
zobaczysz, jak wiele może się zmienić.
Książka Lindy sprawi, że Twoje małżeństwo stanie się na nowo źródłem radości, spełnienia i ekscytacji!
Linda Dillow dzieli sie cennymi odkryciami na temat tego, co może uczynić relacje małżeńską na nowo
piękna i ekscytującą. Podejmij wyzwanie i rozpocznij wprowadzanie dobrych zmian, a osobiście
przekonasz się, jak bardzo zmieni się wasze małżeństwo bez względu na jego staż. Ten proces
rozpoczyna sie od zadania sobie waznych pytań, które proponuje autorka.
Tylko Linda Dlillow potrafi tak pisac o małżeństwie i o nas, kobietach, w roli żon. Zachęca i w praktyczny
sposób pokazuje, jak być kobietą, która wie, czego pragnie, stawia przed sobą dobre cele i osiąga je.
Alina Wieja, autorka książek, redaktor naczelna czasopisma " Nasze Inspiracje"
Ta ksiażka nie obiecuje łatwego szczęścia małżeńskiego, jednak stwarza perspektywę, daje nadzieję i
napawa optymizmem.
Magdalena i Wiesław Grabowscy, wykladowcy, doradcy rodzinni, Służba Rodzinie
Mądra kobiera buduje swój dom i nie boi sie wyzwań - kup tę ksiażkę, przeczytaj, zastosuj, a zobaczysz,
jak wiele może sie zmienić!
Jagoda Markiewicz, przewodnicząca Forum Kobier - Ruch Nowego Życia
Linda DILLOW - jest uatorką wielu książek, takich jak sprawy intymne, Ukojone serce czy Twórcza
prtnerka. Linda jest popularnym mówcą na konferencjach dla kobiet w różnych częsciach świata. Wraz z
mężem, Jodym, mieszka w Monument, w stanie Kolorado, USA. Mają czworo dzieci i dziesięcioro
wnucząt.
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