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CUPRINS

CD 1 - 5:40 h
00. Avertisment                        00:40
01. Introducere − Sue Johnson                                   23:05
02. Introducere − Kenny Sanderfer                 08:26

PARTEA ÎNTÂI − O lumină nouă asupra iubirii

03. Iubirea − o perspectivă nouă și revoluționară                      45:51
04. Unde a dispărut iubirea − Pierderea conexiunii                     26:53
05. Receptivitatea emoțională − secretul unei vieți pline de iubire (a)     26:00
06. Receptivitatea emoțională − secretul unei vieți pline de iubire (b)           29:26

PARTEA A DOUA − Șapte conversații transformatoare

07. Conversația 1 − Recunoașterea Dialogurilor Demonice (a)                   22:21
08. Recunoașterea Dialogurilor Demonice (b)                        31:11
09. Recunoașterea Dialogurilor Demonice (c)                              23:59
10. Conversația 2 − Găsirea punctelor sensibile (a)    28:55
11. Găsirea punctelor sensibile (b)      26:36
12. Conversația 3 − Întoarcerea la un moment dificil          46:29

CD 2 - 5:09:30 h

13. Conversația 4 − Ține-mă strâns în brațe - implicarea și stabilirea unei conexiuni (a)  30:47
14. Ține-mă strâns în brațe − implicarea și stabilirea unei conexiuni (b)      32:44
15. Conversația 5 – Iertarea                     45:08
16. Conversația 6 − Apropierea prin sex și atingere             43:52
17. Conversația 7 − Cum să menținem dragostea vie (a)               31:00
18. Cum să menținem dragostea vie (b)         28:35

PARTEA A TREIA − Puterea îmbrățișării

19. Legătura noastră cu Dumnezeu (a)              21:50
20. Legătura noastră cu Dumnezeu (b)            26:44
21. Conexiunea supremă − Iubirea ca frontieră ultimă                  34:51
22. Glosar                                   13:57
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BROȘURĂ

CREAȚI PENTRU CONEXIUNE

Ghidul „Ține-mă strâns în brațe” pentru cupluri creștine
Șapte conversații pentru o viață plină de iubire

de dr. Sue Johnson,
în colaborare cu Kenny Sanderfer

Punctul 1

CHESTIONARUL A.R.I.

Chestionarul de fat�ă reprezintă o modalitate foarte bună de a î�ncepe să pui î�n aplicare cunos�-
tint�ele din această carte î�n propria relat�ie. Cites�te fiecare afirmat�ie s� i î�ncercuies�te A pentru 
„adevărat” s� i F pentru „fals”. Pentru a evalua chestionarul, acordă câte un punct fiecărui răs-
puns „adevărat”. Pot�i să completezi singur chestionarul s� i să reflectezi la relat�ia ta. Sau î�l putet�i 
completa fiecare î�n parte, după care să vă analizat�i răspunsurile as�a cum este explicat după 
chestionar.

Din punctul tău de vedere, partenerul îți este accesibil?
1. Pot să î�i atrag us�or atent�ia partenerului meu. A  F
2. Mă conectez us�or din punct de vedere emot�ional cu partenerul. A  F
3. Partenerul meu î�mi arată că sunt pe primul loc pentru el. A  F
4. Nu mă simt singur sau ignorat î�n această relat�ie. A  F
5. Pot să î�i î�mpărtăs�esc partenerului meu cele mai profunde sentimente. El le va asculta. A  F

Din punctul tău de vedere, partenerul este receptiv față de tine?
1. Dacă am nevoie de conexiune s� i alinare, el va fi alături de mine. A  F
2. Partenerul meu răspunde la semnalele care spun că am nevoie ca el să se apropie. A  F
3. S� tiu că pot să bazez pe partenerul meu atunci când sunt nelinis�tit sau nesigur. A  F
4. Chiar s� i atunci când ne certăm sau nu suntem de acord, s�tiu că sunt important pentru par-

tenerul meu s� i vom găsi o cale de a ne î�mpăca. A  F
5. Dacă am nevoie de reasigurări că sunt important pentru partenerul meu, le pot obt�ine. A  F

Ești implicat pozitiv din punct de vedere emoțional?
1. Mă simt foarte bine atunci când sunt aproape de partenerul meu, am î�ncredere î�n el. A  F
2. Pot să î�i spun partenerului meu aproape orice. A  F
3. Sunt î�ncredint�at, chiar s� i atunci când nu suntem î�mpreună, că suntem conectat�i unul cu 

altul. A  F
4. S� tiu că partenerului meu î�i pasă de bucuriile, de suferint�ele s� i de temerile mele. A  F
5. Mă simt î�ndeajuns de sigur î�ncât să î�mi asum riscuri emot�ionale cu partenerul meu. A  F
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Dacă ai obt�inut 7 puncte sau mai mult, ai cu sigurant�ă o legătură sigură s� i pot�i folosi această 
carte pentru a o consolida. Dacă ai obt�inut sub 7 puncte, este momentul să te concentrezi pe 
utilizarea conversat�iilor din carte pentru a î�ntări legătura cu persoana iubită.
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