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Bliv en Bedre Far - I Dag! Gregory Slayton Hent PDF Forfatteren Gregory Slayton er far til fire, og pakker
ikke tingene ind, når det handler om at være far:

"Det er ikke kun vores civilisations fremtid, der afhænger af, hvordan vi udfører vores job - og det er ikke en
underdrivelse - men også vores børns fremtid, vores families fremtid og vores egen fremtid." Bliv en Bedre
Far - I Dag! er en inspirerende og praktisk vejledning i, hvordan du kan blive den bedst mulige far - for såvel
din families skyld som din egen. Slayton viser med humor, empati, sund fornuft, ærlig snak og medrivende

personlige beretninger nogle brugervenlige, enkle værktøjer, der kan hjælpe dig med at opfylde de
forpligtelser, Gud har givet dig.

Bogen indeholder "10 værktøjer enhver far har brug for" samt en vejledning til, hvordan du kan skabe en
"stor familievision," som kan vejlede dig i beslutninger som forælder på både kort og langt sigt. Uanset om
du har små eller store børn, drenge eller piger, eller om du har været gift i 20 år eller står med ansvaret for en
ny sammenbragt familie, så vil du finde vise ord og praktiske handlemuligheder, der kan hjælpe dig frem mod

at blive den bedst mulige far.
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også vores børns fremtid, vores families fremtid og vores egen

fremtid." Bliv en Bedre Far - I Dag! er en inspirerende og praktisk
vejledning i, hvordan du kan blive den bedst mulige far - for såvel
din families skyld som din egen. Slayton viser med humor, empati,
sund fornuft, ærlig snak og medrivende personlige beretninger nogle
brugervenlige, enkle værktøjer, der kan hjælpe dig med at opfylde de

forpligtelser, Gud har givet dig.

Bogen indeholder "10 værktøjer enhver far har brug for" samt en
vejledning til, hvordan du kan skabe en "stor familievision," som kan
vejlede dig i beslutninger som forælder på både kort og langt sigt.
Uanset om du har små eller store børn, drenge eller piger, eller om

du har været gift i 20 år eller står med ansvaret for en ny
sammenbragt familie, så vil du finde vise ord og praktiske

handlemuligheder, der kan hjælpe dig frem mod at blive den bedst
mulige far.
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