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To książka ukazująca walkę z podszeptami złego, z którymi każda z nas codziennie się mierzy. Prawdziwa,
szczera do bólu i zachęcająca do działania. Dająca nadzieję, podnosząca na duchu, wskazująca konkretne
narzędzia. Autorka na przykładzie swojego życia radzi, jak mierzyć się z lękami. Wskazuje, że wiele bitew
jeszcze przed nami, ale nigdy nie jesteśmy w nich same.
Ewelina Chełstowska, urzekajaca.pl
To nie jest zwykły poradnik. Nie znajdziesz tu gotowej recepty na szczęście. Twoje życie nie zmieni się jak za
dotknięciem czarodziejskiej różdżki w miłe dla oka scenki rodzajowe. Nie staniesz się z dnia na dzień ani
wzorową matką, ani najlepszą żoną, ani bezkonkurencyjną... (tu wpisz, kim chciałabyś zostać). Czekaj. Nie
przewracaj oczami. Dzięki tej książce zyskasz o wiele więcej. Będzie dokładnie tak, jak ma być. Bo Bóg ma
idealny plan na twoje życie, które wcale nie musi być perfekcyjne, by było najlepsze z możliwych.
Dzięki tej książce dowiesz się:
• jak zawalczyć o siebie i swoje małżeństwo,
• w jaki sposób pogłębiać relacje z Bogiem,
• dlaczego czasami wystarczy poczekać,
• kiedy warto odpuścić i otworzyć paczkę ulubionych nachosów,
• w czym tkwi sekret dobrego życia.
Laura Mary Phelps podpowiada, jak skutecznie, a przede wszystkim z dystansem i poczuciem humoru brać
się za bary z codziennymi problemami. Niczym doskonały strateg przedstawia plan bitwy oraz proponuje
broń najbardziej odpowiednią do danej potyczki. Zatem do dzieła!
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Laura Mary Phelps – matka, żona, katoliczka. Popularna prelegentka, często przemawia na konferencjach i
innych wydarzeniach dla kobiet. Na co dzień dąży do świętości i pozostaje sobą.
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