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Äktenskapets fyra årstider
Gary Chapman
”Min erfarenhet, både utifrån mitt eget äktenskap och utifrån att ha varit rådgivare åt par i över trettio år, säger mig
att äktenskap ständigt befinner sig i rörelse från en årstid
till en annan – kanske inte på årlig basis som i naturen, men
precis lika visst och oupphörligt.”
Ibland befinner vi oss i vinter – missmodiga, oengagerade
och otillfredsställda; andra gånger upplever vi vår, med öppenhet, hopp och förväntan. Och vid andra tillfällen njuter
vi av sommarens värme – vi är bekväma, avslappnade och
njuter av livet. Och sedan kommer hösten med sin ovisshet,
försumlighet och oro.
Cykeln upprepar sig många gånger i ett äktenskap, precis
som årstiderna upprepar sig i naturen.
dr gary chapman
Syftet med den här boken är att beskriva äktenskapets
återkommande årstider, att hjälpa dig och din make eller
maka att identifiera vilken årstid ert äktenskap befinner sig i och att visa dig hur du rör dig bort från höstens
ostadighet och vinterns kyla mot vårens hoppfullhet eller
sommarens värme och närhet.
De sju strategier som finns i bokens andra del kommer
inte att hålla ditt äktenskap från att uppleva höst och vinter, men de kommer att ge dig positiva steg som du kan
ta för att göra det bästa av varje årstid, förbereda dig för
nästa och föra ditt äktenskap in i vår och sommar.
Äktenskapets årstider kommer och går. Var och en
har potential för känslomässig hälsa och lycka, och var
och en har sina utmaningar. Nyckeln är att utveckla de
egenskaper som är nödvändiga för att förbättra ditt
äktenskap i alla fyra årstiderna.
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Dr Gary Chapman är författare till den populära bästsäljaren Upptäck kärlekens olika språk. Han är chef för Marriage and Family Life Consultants Inc. och är en internationellt känd talare.
Dr Gary Chapman är också värd för A Love Language
Minute – ett radioprogram som sänds över fler än 100
stationer i hela Nordamerika.
Han och hans hustru Karolyn bor i North Carolina.
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