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Cổng thông tin - Thư viện Sách hướng dẫn hy vọng bạn thích nội dung được biên tập viên của chúng tôi thu thập trên Người Vợ Quy Hàng và bạn nhìn lại chúng tôi, cũng như tư vấn cho bạn bè của bạn. Trên trang này chúng tôi đã thu thập cho bạn tất cả các thông tin về Người Vợ Quy Hàng sách, nhặt những cuốn sách, bài đánh giá, đánh giá và liên
kết tương tự để tải về miễn phí, những độc giả đọc sách dễ chịu. Người Vợ Quy Hàng chi tiết Tác giả: Laura Doyle Nhà xuất bản: NXB Phụ Nữ Ngày xuất bản: Che: Bìa mềm Ngôn ngữ: Tiếng Việt ISBN-10: 9786045638774 ISBN-13: Kích thước: 13.5 x 21 cm Cân nặng: 396.00 gam Trang: 332 Loạt: Cấp: Tuổi tác: Tên sách Liên kết Người Vợ Quy Hàng
tải về từ EasyFiles tải về Người Vợ Quy Hàng tải xuống miễn phí từ OpenShare tải về Người Vợ Quy Hàng tải xuống miễn phí từ WeUpload tải về Người Vợ Quy Hàng tải xuống miễn phí từ LiquidFile tải về Tên sách Liên kết Người Vợ Quy Hàng tải về trong djvu tải về DjVu Người Vợ Quy Hàng tải xuống miễn phí trong pdf tải về Pdf Người Vợ Quy Hàng
tải xuống miễn phí trong odf tải về Odf Người Vợ Quy Hàng tải xuống miễn phí trong epub tải về EPub Posted on 14 Tháng Hai 2019 by banmaihong Người ta tự hỏi phải chăng cuộc chiến nam nữ bình quyền dây dưa từ mấy chục năm qua đã tới một khúc quanh mới, một thời kỳ hưu chiến tại Hoa Kỳ. Người đàn ông thuở ban đầu lãng mạn đã quay trở
lại. Nguyên tắc chủ yếu của Người vợ quy hàng rất đơn giản: Để có thể làm sống lại sự thân mật, thì sự kiểm soát mà phụ nữ sử dụng với con cái và trong công việc phải được rũ bỏ trước khi cô ấy bước vào ngưỡng cửa hôn nhân.Vừa tình cảm mà cũng vừa thực tế, Người vợ quy hàng là một cẩm nang hướng dẫn từng bước và dạy phụ nữ cách để:Từ bỏ sự
kiểm soát và những trách nhiệm không cần thiết.Thể hiện điều mình mong muốn nhưng vẫn giữ được sự tôn trọng đối với những quyết định của chồng.Cưỡng lại cám dỗ muốn chỉ trích, xem thường hay bác bỏ chồng mình.Tin tưởng chồng mình trong mọi mặt của hôn nhân - từ chuyện tình dục đến tài chính...và nhiều thứ khác nữa."Hãy quên đi những
khái niệm đúng và sai - hiệu quả lắm. Hoàn toàn suy sụp, cô đã quyết định sẽ thử không sắp xếp và hướng dẫn anh ấy làm cái này cái nọ nữa.Khi Doyle "quy hàng" và không còn kiểm soát, thì điều kỳ diệu đã diễn ra. Và theo truyền thống - chỉ có những cuốn sách hay cho bạn, những độc giả thân mến của chúng ta. Nhưng trong khi cô cố gắng để chồng
mình lãng mạn, biết đỡ đần công việc và tham vọng hơn, thì anh làm ngược lại - cô thấy cô đơn và kiệt sức vì phải kiểm soát tất tần tật hết mọi việc. Cuộc hôn nhân mà cô hằng mơ ước đã xuất hiện. Thông tin tác giảLaura DoyleVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảPhương pháp gây tranh cãi này đã thay đổi số phận hàng ngàn cuộc
hôn nhân, khiến cho phụ nữ ngập tràn trong lãng mạn và thân mật.Giống như hàng triệu phụ nữ khác, Laura Doyle muốn hôn nhân của mình được tốt đẹp hơn. Đó là tác phẩm The Surrendered Wife (Người vợ quy hàng) đã trở thành một loại sách bán chạy nhứt bestseller ngay lập tức với số bán 100 000 quyễn chỉ trong tháng đầu tiên. Trong thời buổi
nam nữ bình quyền, âm thịnh dương suy, những ý tưởng quá ngược dòng và quá mới lạ của tác giả đã làm nhiều người bàng hoàng và sững sốt (kể cả giới phụ nữ). Tiếp tục đọc Filed under: Gia đình, Ngày Lễ & Sự kiện, Phụ nữ, Tản mạn | Tagged: Bestseller, Người vợ quy hàng, Người vợ tuyệt vời có chăng?, The Surrendered Wife | Leave a comment »
Laura Doyle Bước vào đầu thế kỷ XXI, Laura Doyle, một nữ quyền féminist sống tại Nam California và đồng thời cũng là một nhà tâm lý học đã tung ra một quyển sách độc đáo bàn về cách bảo vệ hạnh phúc trong cuộc sống vợ chồng. Kỳ diệu lắm đấy!" - Fay Weldon.Người vợ quy hàng sẽ chỉ bạn cách làm thế nào để chuyển hóa một cuộc hôn nhân lạnh
lẽo thành một cuộc tình đầy đam mê.Mời bạn đón đọc.
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