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Fatta rätt beslut
av T. D. Jakes 
- av tidningen New York Times utsedd till bästsäljande författare
I denna bok skriver T. D. Jakes om relationer och de olika andliga och psykologiska aspekter som är i funktion när du tar olika 
beslut som har att göra med relationen till de människor som lever nära dig.

”Fatta Rätt Beslut” kommer att få dig på rätt spår och hjälpa dig att ta beslut som du kan vara stolt över resten av ditt liv. T. D. 
Jakes visar dig här hur du kan tänka efter noga, urskilja och efter det ta beslut som får till resultat ett starkt äktenskap och en 
stark familj.

Processen för att komma fram till sådana beslut kan reduceras till fem avgörande komponenter:
Forskning: att samla in information och data.
Vägarbete: att undanröja hinder och göra vägen ren från skräp.
Belöning: att göra upp en lista över olika alternativ och tänka sig in i konsekvenserna av dessa.
Upptäckt: att begränsa sina alternativ och göra sina urval.
Tillbakablick: att blicka bakåt och vid behov göra justeringar för att hålla rätt kurs.

Boken tar upp, både utifrån ett andligt och praktiskt perspektiv, ämnen som hur våra relationer kan påverkas utifrån, t ex från 
svärföräldrar, vänner eller tidigare äkta makar: hur man handskas med vrede, föräldraskap, ekonomi, dagliga rutiner och mycket 
mer av allt det i livet som vi möter varje dag.
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”Jag skriver i den här boken om hur du kan 
skydda dig själv från att ta ödesdigra, dyra 
eller känslomässigt katastrofala beslut - beslut 
som du kan få ångra hela livet. Kom ihåg att 
din morgondag blir inte bättre än de beslut du 
tar idag!” - T. D. Jakes


