7. Jobban boldogul
kettő
8. Lutheri út kálvinista
végállomással
9. Virulni fognak
10. Ünnepre fordul
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amelyek praktikus tanácsokat tartalmaznak az értékmozaikos élethez

VI. SEGÍTSÉGEK,

1. Saját életünk konkrét példái - 2. Köszönöm - 3. Isten kipótolja

V. ÖSSZERÁNTÁS

A változás – egy fejlődés • Irgalmas szív • Álarcok nélkül
Probléma helyett megoldás • ÉDESEBB szavak és a hatékony,
egyenes kommunikáció

IV. AZ EREDMÉNYEK

III. MINDAZ, AMI AZ EREDMÉNYESSÉGET SEGÍTI

A./ Az Értékmozaik-szemléletmódhoz vezető út
B./ Hogy ez a szemléletmód kialakuljon, elengedhetetlen tudnivalók
C./ ALAPOK – amelyek minden körülmény között követendők
D./ Nehézségek, akadályok

1. ábra: A könyv szerkezete

I. 1. A szeml
szemléletmód-változtatás
életmód-változtatás és a gondviselés értékmozaikja
I. 2. A türelem és a várakozás értékmozaikja
I. 3. Az őszinte lélekvizsgálat és az alkalmas időben cselekvés
értékmozaikja
I. 4. A döntés és a felelősség értékmozaikja
I. 5. A kegyelem, az irgalom és a békesség értékmozaikja
I. 6. Az „Isten szól”, a „minden érhet mindenkit” és a csend
értékmozaikja
I. 7. Az igeközpontú hívő élet és az áldás értékmozaikja
I. 8.A meghalás megértésének értékmozaikja
I. 9. Az újjászületés, a megtérés és a megszentelődés hármas
értékmozaikja
I. 10. Az Istentől kapott szabadság, az állhatatosság és a
munka értékmozaikja

I. ÉRTÉKMOZAIK

1. A kezdetek
2. Magasság és mélység
3. A felismerés gyötrelmei
4. Valóban?
5. Csak Ő
6. Nándi életútja a kezdetektől

II. ÉRTÉKMOZAIK

NAGYOBB Ő − confessio, vallomásos regény

II.1. Életnek forrása: az önismeret és az istenismeret értékmozaikja
II.2. A fókuszváltás és a szemléletmódváltás értékmozaikja
II.3. A reménykedő hozzáállás és a derűlátó gondolkodás értékmozaikja
II.4. A múlt elhagyása, a jelen megélése, a jövő reménysége értékmozaikjai
II.5. A hála értékmozaikja
II.6. Az imádságos lelkület értékmozaikja
II.7. A cselekvő hit értékmozaikja
II.8. A tisztelet és az elköteleződés értékmozaikja
II.9. A fegyelem és az engedelmesség értékmozaikja
II.10. A szeretet értékmozaikja

2. RÉSZ

1. RÉSZ

ALÁZAT

Táblázatok • Ábrák

