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Wiedz, że jesteś kochana, nawet jeśli czujesz się gorsza od innych, odrzucona i samotna
„Poczucie odrzucenia odziera mnie z tego, co we mnie najlepsze, poprzez utrwalanie najgorszego, co o
sobie usłyszałam”.
Wróg chce, abyśmy czuły się odrzucone…
Niechciane, samotne i gorsze.
Lysa TerKeurst dzieli się w tej książce osobistym doświadczeniem odrzucenia w małej i dużej skali – od
wyimaginowanego konfliktu z nieznajomą sportsmenką na siłowni po traumatyczne porzucenie przez
ojca w dzieciństwie. Autorka szczerze analizuje zarówno przyczyny poczucia odrzucenia, jak i jego
destrukcyjny wpływ na wszystkie nasze relacje, w tym na relację z Bogiem.
Z biblijną intuicją, niezwykłą wrażliwością i poczuciem humoru Lysa pomoże ci:
• pozbyć się kompleksów przez uświadomienie, że nawet jeśli inni cię ignorują, to Bóg zawsze się tobą
interesuje;
• zamienić skłonność do załamywania się lub kontrolowania innych na umiejętność przepracowywania
zranień w sposób, który oddaje Bogu chwałę;
• odnaleźć taki sposób modlitwy, który uspokoi twoją duszę i pozwoli ci odzyskać pewność siebie w
sytuacji odrzucenia;
• pokonać dwa największe lęki podkopujące twoje bezpieczeństwo przez wyjaśnienie istoty poczucia
przynależności.
Ta książka przypomina nam, że jesteśmy przeznaczone do miłości, której nie da się osłabić, zepsuć,
zniszczyć czy odebrać – miłości, która nigdy nie odrzuca i zawsze nas chce.
Lysa TerKeurst to autorka bestsellerowych książek z listy „New York Times”, takich jak Stworzona, by
pragnąć, Poskromienie złośnicy, The Best Yes. Prowadzi platformę „Proverbs 31”. Najczęściej pisze w
swoim wiejskim domu w Karolinie Północnej. Wciąż kocha się we własnym mężu – Arcie, z którym jest od
dwudziestu czterech lat. Wspólnie cieszą się każdą chwilą spędzaną z czwórką dorosłych dzieci, które
założyły już własne rodziny, a także z synem nastolatkiem, dzięki któremu sami czują się młodo.
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