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Czy tęsknisz za…
• seksem małżeńskim, który zapiera dech w piersiach?
• głęboką bliskością, która w równej mierze obnaża Twą duszę jak i ciało?
• namiętną miłością, która wzmocni każdą cząstkę waszego małżeństwa?
Czy wiesz, że najlepsze doświadczenia seksualne są udziałem par małżeńskich? Znani eksperci od związków
i relacji małżeńskich Bill oraz Pam Farrelowie pragną rozpalić płomienie namiętności w każdym
małżeństwie. Z wnikliwością, humorem i szczerością odsłaniają prawdy na temat intymnych relacji między
małżonkami oraz dzielą się wiedzą, która sprawi, że wasze życie intymne stanie się gorące i płomienne.
Dzięki tej lekturze dowiesz się, w jaki sposób:
• Bóg szczególnie przeznaczył Was do dawania i otrzymywania przyjemności w relacji małżeńskiej
• odrobina umiejętności rozpłomienia intymną relację między małżonkami
• seks funkcjonuje w sferze emocjonalnej, fizycznej i fizjologicznej
• Budować bliskość, gdy jesteście bardzo zmęczeni
• unikać złodziei przyjemności, którzy pragną skraść Waszą szansę na spełnienie
Farrelowie przedstawiają trudne tematy i biblijne prawdy za pomocą uniwersalnego języka pełnego
wrażliwości, humoru i zrozumienia.
Niezależnie od tego, czy jesteście nowożeńcami, dojrzałym małżeństwem o wciąż młodych sercach czy też
parą gdzieś pomiędzy, niniejsza książka przyniesie Wam inspirację do podsycenia płomienia miłości oraz
zrozumienia współmałżonka, co w rezultacie przepełni romantyzmem i namiętnością każdy aspekt waszego
życia.
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Bill i Pam Farrel są współzałożycielami i dyrektorami Masterful Living – organizacji, która służy praktyczną
pomocą w budowaniu osobowych relacji. Farrelowie są także cenionymi felietonistami oraz autorami
książek: Men Are Like Waffles – Woman Are Like Spaghetti, Every Marriage Is a Fixer-Upper, Why Men and
Women Act the Way They Do oraz Love, Honor and Forgive. Są małżeństwem od ponad 25 lat, mają troje
dzieci i synową.
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